
Presentation av arbetsgruppen för sektionshäst.

Arbetsgruppen för sektionshäst tilsattes av styret under hösten 2012. Anledningen till detta var att 
sektionsmötet under våren 2011 beslutade att styret skulle se över möjligheterna till införskaffandet 
av en sektionshäst. Detta då det ansågs viktigt att Dragos hade en häst till förfogande.
Medlemmarna i arbetsgruppen består dels av en representant från styret samt dels av 
sektionsmedlemmar som angett intresse av att deltaga i denna arbetsgrupp. Samanlagt har 
arbetsgruppen under höstens gång varit av storleksordningen 1st person.

De punkter som arbetsgruppen arbetat efter är:

Hästen skall heta Hero
Hästen skall om möjligt vara vit
Inköpskostnad och löpande kostnader för hästen skall vara rimliga för sektionen att betala
Det löpande underhållsarbetet skall vara rimligt för sektinens medlemmar att sköta

Efter många undersökningar kom arbetsgruppen fram till att kostnaden för att köpa och driva en 
riktig häst var för stora. På det tillkom dessutom mycket skötsel där det inte ansågs självklart att  
medlemmar varje år skulle ta på sig att ordna.

Slutsatsen blev att en symbolisk häst är den bästa lösningen.

För att hästen fortfarande skall vara användbar måste den gå att rida samtidigt som den måste 
förvaras någonstans. Då möjligheterna till förvaring på sektionen är få ströks möjligheten till en 
ombyggd moped.

Slutligen återstod enbart en hästdräkt av alla möjliga alternativ.
Hästdräkter finns i många färger och former och för att hästen skall vara möjlig att rida utan risk för 
ryggproblem ströks den typen av hästdräkt som består av två personer.

Det slutgiltiga förslaget från arbetsgruppen är en hästmask tillsammans med en vit morphsuit som 
lämplig person klär sig i.
Mr. Walker är konsulterad ang. detta och stödjer förslaget i sin helhet.

Notera dock att tanken i nuläget inte är att detta skall vaar en funktionärspost, utan att Mr. Walker  
själv tar ansvar för att se till att lämplig person ställer upp som häst när detta skulle behövas.

Kostnadsförslaget för inköp av detta är 250sek (för hästmasken) plus 500sek(för morphsuit) samt 
möjligtvis en fraktavgift för detta.

Bilder på dräkten bifogas nedan.




