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15 procent
på verktyg
och kläder
Som medlem i SHF får
du nu 15 procent
rabatt på Swedol och
Grolls.
RABATT. Hantverkarnas Riksorganisation har förhandlat
fram ännu en rabatt och
därigenom har du som
medlem i SHF tillgång till
denna rabatt.

Medlemsnytta
Den här gången gäller
det 15 procent rabatt hos
Swedol och Grolls. Swedol
har 48 butiker i Sverige och
Grolls har 31. Båda företagen har också försäljning
via nätet.
För att få rabatten behöver man öppna ett företagskonto kopplat till Hantverkarnas riksorganisation.
En blankett för det finns på
SHF:s hemsida.
När du ansöker ska du
uppge Hantverkarnas Riksorganisation, på blanketten.
Den lämnar du sedan i närmaste butik.
Grolls och Swedol ingår i
samma koncern så ditt avtal
och det kundnummer du får
gäller hos båda företagen.

Veta mer

Vill du veta mer om
förmånerna du har som
medlem i SHF? Gå in på
hantverkarna.se och läs
\UKLYÅPRLU Bli medlem/
medlemsförmåner

REINING. Slidestop á la Jacquleine Lång-

Andersson och hästen Sweden Rock Gopher.
Foto: Mi Ritzén

ISLAND. Sigurdur Saemundsson ska

dela med sig av sin kunskap om
islandshästar.
Foto: Pixabay

Laddat för ett
givande möte
Spradling och Saemundsson kommer. Men det blir
också flera clinics, bland
annat om hjärt- och
lungräddning (HLR).
Hotellet är bokat, matbeställningen gjord och anmälningen
avklarad. Nu är det bara det roliga kvar. Och det blir en välmatad helg.

Årsmöte 2019
Amerikanen Glenn Spradling,
CJF, ska dela med sig av sin erfarenhet om hur man skor för att
få en bra reininghäst och islänningen Sigurdur Saemundsson

Kolla hemsidan!
Håll utkik för aktuell
information om
program och tider.

hovslagareforeningen.se

ska tala om balansering och regelverk kring islandshästar.
Smidesclinic med Vibe
Aksel Vibe kommer att hålla i
en smidesclinic, där hovslagare
smider och skor under överinseende av Aksel och det blir
också en clinic i HLR, hjärtoch lungräddning.
Ordförande Mats Holmstedt
har fler ess i rockärmen. Vid
tidningens pressläggning är alla

detaljer ännu inte klara, men
räkna med intressant innehåll.
Apropå innehåll framhåller
Mats Holmstedt vikten av att ha
teman på årsmötena.
– Det är för att det inte ska bli
samma grej år efter år och att vi
glömmer bort andra delar inom
hästvärlden.
– Reining och western är stort
i Sverige och utomlands är det
gigantiskt. Det finns många anhängare och vi vill inte exkludera någon utan vi kommer
att fortsätta att ha teman på
årsmötena för att få bredd och
nå ut till många.
– Vi vill få med så stora delar
som möjligt inom hästvärlden,
säger Mats Holmstedt.

Så får du graviditetspenning
Du kan ha rätt till
Du är gravid, magen
växer och jobbet med
tunga lyft och trilskande
hästar känns övermäktigt. Men det finns en
lösning; du kan ha rätt
till graviditetspenning
under i princip hela
graviditeten.

I HELUFTEN. Henrik Jansson och Fredrik Strange jobbart hårt för att knipa en plats i landslaget.

-V[V!*OYPZ[PHU4HY[PUP\Z

Landslaget klart!
Tio glada kämpar med
siktet inställt på VM åker
till Stoneleigh i höst.
LANDSLAGSUTTAGNING. Den 1
februari tävlades det om de
åtråvärda platserna i landslaget på Krusenbergs gård
utanför Uppsala. Det var 14
yrkesverksamma och 9
lärlingar som gjorde upp om
vilka som ska representera
Sverige och åka med lagkapten Niklas Pettersson till
Stoneleigh i England i
september.
Domare Aksel Vibe tyckte
att det var en hög nivå bland
deltagarna och han var nöjd
med det han såg. Och så här
ser lagen ut:

23 TÄVLANDE.
bergs gård.

Linda Ledin var en av 23 tävlande på Krusen-

Landslaget

Yrkesverksamma
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SLITVARGAR.

Kenneth Stetter och Malin Hellbom i full aktion.

Jobbet som hovslagare innebär normalt tunga lyft,
obekväma
arbetsställningar och alltid en risk att bli
sparkad eller skadad på annat sätt. En graviditet gör inte
jobbet lättare.
Graviditetspenning
kan
man ansöka om av två olika
anledningar.
Risker eller fysiskt krävande
– Man kan söka antingen på
grund av att det finns risker
i arbetsmiljön, till exempel
att man kan bli sparkad av
en häst, eller för att du har ett
fysiskt ansträngande arbete,
säger Silvia Göz, verksamhetsutvecklare vid avdelningen Barn och Familj på
Försäkringskassan.
Finns det risker i arbetet
kan man få ersättning ”från
och med den dagen risken
uppstår”.
Om man får ersättning för
att arbetet är fysiskt krävande
utgår ersättning de sista två
månaderna av graviditeten.
Ersättningen kan man få
både som anställd och som
egenföretagare.
Risk i arbetsmiljön
Om man är anställd och det
uppstår risk i arbetsmiljön
kan arbetsgivaren stänga av
den gravida från arbetet från
och med första dagen risken
uppstår.
I första hand ska arbetsgivaren omplacera den anställde
men om det inte går så är det

ersättning under nästan hela graviditeten
Veta mer

Graviditetspenning
O Graviditetspenning kan man bara ha fram till elfte

dagen innan beräknad förlossning. Därefter kan man
ansöka om föräldrapenning.

ODe handlingar man behöver skicka in
när man ansöker är:
Som egen företagare vid risker
i arbetsmiljön:
Ansökan, intyg
om graviditet och
utlåtande från arbetsmiljöspecialist.

Som egen
företagare vid
fysiskt ansträngande arbete:
Ansökan och intyg om graviditet.

Som anställd:
Ansökan, intyg
om graviditet och
utlåtande från
arbetsgivaren.

O(SSHOHUKSPUNHYZVTTHUILO]LYÄUUZWr
Försäkringskassans hemsida:
www.forsakringskassan.se

Blanketter som arbetsmiljöspecialist fyller i för egen företagare samt för utlåtandet som
arbetsgivaren behöver fylla i hittar du också på hovslagareföreningens hemsida.

OIntyg om graviditet får man
på mödravårdscentralen.

Foto: Pixabay

graviditetspenning som gäller.
– Det innebär att man kan
få graviditetspenning förhållandevis tidigt i graviditeten,
säger Silvia Göz.
När risken uppstår ska man
gå till sin arbetsgivare och be
att denne fyller i ett intyg om
att arbetsgivaren stänger av
arbetstagaren från arbetsuppgifterna. Därefter ansöker man
hos Försäkringskassan om
graviditetspenning.
Egen företagare
De flesta hovslagare är dock
inte anställda utan egenföretagare. Är man egen företagare
måste man själv få tag i en så
kallad
arbetsmiljöspecialist
som ska fylla i ett särskilt ut-

låtande. Det kan till exempel
vara en läkare med specialistbevis.
En arbetsmiljöspecialist jobbar vid en arbetsmiljömedicinsk klinik. Se faktarutan
nedanför att hitta din närmaste
klinik.
Beskriv utförligt!
Det krävs inga läkarintyg för
att beviljas graviditetspenning
men man kan bli nekad.
– Det är handläggare som
jobbar med det här och de gör
individuella bedömningar utifrån de underlag man skickar
in, säger Silvia Göz.
Har du några råd, är det
något man som hovslagare
ska tänka på när man ansöker

“... man kan få
graviditetspenning
förhållandevis tidigt
i graviditeten”
om graviditetspenning?
– Det är viktigt med ett bra
underlag för beslutet. Man ska
utförligt beskriva sina arbetsuppgifter, hur en arbetsdag ser
ut, vad man konkret gör och
vad det innebär med tunga lyft
och/eller risker.
– Man ska vara så tydlig
som möjligt i sin beskrivning
för det är den som ligger till
grund när handläggarna gör
bedömningen. Ju mer och ju

Så hittar du närmaste arbetsmiljömedicinska klinik
(YIL[ZVJOTPQTLKPJPUZRHRSPUPRLYÄUUZP3PURWPUN3\UK<WWZHSHkYLIYV.[LIVYN
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www.arbetsmiljoupplysningen.se/Vem-gor-vad/Arbets--och-miljomedicinska-kliniker/

tydligare information desto
bättre. Hur tungt är det? Hur
ofta lyfter du? Hur många
gånger per dag? Hur länge står
du böjd med mera.
Man kan få ersättning motsvarande 25, 50, 75 eller 100
procent av arbetet. Ersättningen baseras på sjukpenninggrundande inkomst, det vill
säga på personens lön.
– Det brukar bli cirka 80 procent av lönen.
Kan man överklaga om man
får avslag?
– Ja, man kan alltid begära
omprövning, säger Silvia Göz.
Lisa Olsson

/pYÄUUZTLY
information
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/
foralder/vantar_barn/
graviditetspenning

Sterndal slutar
som VD hos
Hantverkarna
HANTVERKARNA. Den 31
januari tackade Hantverkarnas Riksorganisations VD Johan Sterndal
för sig. Sterndal har varit
VD sedan maj 2010 och
går nu i pension.
”Stort tack till er alla
hantverkare som gjort den
här långa resan för mig
oförglömlig”, skriver
Sterndal på Hantverkarnas
hemsida.

Nicole Pluntke
är ny VD
HANTVERKARNA. Nicole
Pluntke är ny VD på
Hantverkarna. Hon
beskriver sig själv så här:
”Jag är en energisk ekonom med lång ledarerfarenhet. Kvalitet,
hållbarhet och hantverk
har alltid varit viktigt för
mig och jag arbetar gärna
själv med händerna....
Jag hoppas kunna bidra
med perspektiv från en
annan vinkel, då jag har
både ekonomin och
hantverket i min
ryggsäck.”
Pluntke tillträdde den
1 februari.

Vi efterlyser
mejladresser
KONTAKTUPPGIFTER. Om du
vet med dig att du aldrig
får mejl från SHF så
skicka ett mejl till
kansliet@
hovslagareforeningen.se
så att vi får din
mejladress.

Åhörare välkomna
på fortbildningen
Fem block inplanerade under 2019
2019 blir ett intensivt
år med fortbildningen.
Nytt för i år är att alla som
tidigare gått blocken är
välkomna som åhörare.
Årets första blockutbildning,
som är smide och svets, är
planerad till 9-10 maj.
Sen följer fölblocket i juni och
därefter ytterligare tre block under hösten.
Anmälan görs via hemsidan.
Under fliken utbildning/fortbildningen hittar du information
om fortbildningen, beskrivningar av de olika blockens innehåll
samt en del praktisk information
och prisuppgifter. Det är också
här du anmäler dig. Längst ner
under rubriken Anmälan finns
ett formulär att fylla i.

Planering
Block 2: Smide/svets
Block 5:-SISVJRL[
Block 4:)HSHUZLYPUNVJORVYYPNLYPUN
Block 3:)LOYPNOL[ZTP[[ZR`KK
Block 6: Hovreparationer
Block 7:/V]ZQ\RKVTHY
Examen:

9-10 maj
¶Q\UP
ZLW[LTILY
UV]LTILY
november
]rYLU 
sensommar/höst

2019



2019

2020

Aktuell information och anmälan (senast två månader innan)
på hemsidan: http://hovslagareforeningen.se/anmalan/

En nyhet för i år är att alla
som gått blocken tidigare är
välkomna som åhörare. Det
är ett bra tillfälle till repetition och att fräscha upp kunskaperna. Kostnaden är 1 500
kronor per tillfälle.
Examen i fortbildningen ger
dig behörighet att hos Statens

Jordbruksverk ansöka om titeln
godkänd hovslagare. Är du
redan godkänd hovslagare behöver du inte gå Block 3.
Har du inte gesällbrev och vill
avlägga examen i fortbildningen
är Block 2 obligatoriskt. Block 2
är även förberedande för bättre
resultat på block 4, 6 och 7.

SM på Strömsholm 6–9 juni
TÄVLING. Årets SM är planerat
till 6-9 juni och hålls även i år i
samband med de stora Nationaldagstävlingarna på Strömsholm.
Det blir debutantklass, mellanklass och Open/SM. Det
blir också en Eagle-Eye-klass,

Ardennerklass samt 2-mannalag tångklass. Den populära
Oldies & Goldies smidesklass
med tid baserad på den tävlandes ålder återkommer också.
Domare i år blir Daniel Ahlberger, Nicklas Petersson och
Darren Bazin.

Slut med pappersfakturor – ny
lag kräver e-faktura från 1 april
EU-DIREKTIV. Skor du hästar i
en djurpark eller kanske på en
kommunägd 4H-gård?
Från och med den 1 april
börjar en ny lag gälla som
innebär att alla företag som
gör affärer med stat,
kommuner och landsting,
måste skicka e-fakturor.
Småföretagare kommer
alltså framöver inte längre att

kunna skicka pappersfakturor med brev.
– Det finns många
småföretag som levererar till
offentlig sektor, och det är
viktigt för dem att känna till
den här omställningen, säger
Anders Petersson,
profektledare på myndigheten
för digital förvaltning, till
Göteborgs-Posten.

ARDENNERKLASS. Ett av de tyngre inslagen under SM.

Meddela din
nya adress
ADRESSÄNDRING. Om du
flyttar behöver vi ha din
nya adress. Skicka ett mejl
till: kansliet@
hovslagareforeningen.se
Detsamma gäller om du
vidareutbildar dig. Hör av
dig så vi kan uppdatera i
”Sök hovslagare”.

