Minnesanteckningar förda vid Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga
Hästens ordinarie medlemsmöte i Linköping den 13 april 2013

Inledning
ASVHs VD Karl-Henrik Heimdahl inledde med att hälsa deltagarna välkomna till mötet. I sitt
inledningstal berättade Karl-Henrik om det senaste årets händelser. Att ASVHs ekonomi varit dålig är
vid det här laget välkänt, men med en minskad personalstyrka och besparingar ser Karl-Henrik
framtiden an med tillförsikt.
Karl-Henrik tog också upp om de många SWB-hästar, som just nu skördar framgångar runt om i
världen, främst inom hoppsporten, och betonade att vi har all anledning att känna stolthet över våra
svenskuppfödda hästar.

Ekonomi
ASVHs ekonomiansvarige, Göran Smedberg, fortsatte med en kort rapport om det ekonomiska läget.
Det dåliga läget inför 2013 medförde en minskad personalstyrka med tre personer. Det, och andra
besparingar, har lett till ett kraftigt minskat underskott, som vid årsskiftet var -280 000 kr i ASVH
Service AB och -25 000 i ASVH.
I juli gjordes en kontrollbalansräkning. Minskade kostnader under hösten har resulterat i ett bättre
resultat. Dock höjde Göran ett varningens finger inför framtiden, då ingen kan förutspå årets
betäckningssäsong.

Rapport från revisorn
Kristina Andersson, auktoriserad revisor från Baker Tilly, meddelade att hon under det gångna året
besökt kansliet vid två tillfällen; i somras samt för ca en månad sedan. Hon meddelade att Karl-Henrik
Heimdahl och Göran Smedberg gjort ett stort arbete för att ändra rutinerna i det dagliga arbetet med
ekonomin. Kristina Andersson tillsammans med lekmannarevisor Mats Olofsson, rekommenderade
medlemmarna att ge styrelse och VD ansvarsfrihet vid det kommande fullmäktigemötet.

IT
Göran Smedberg är den som är ansvarig för IT-projekt inom ASVH. Inför 2013 ligger fokus på att få de
olika systemen att fungera bättre och snabbare och framför allt att få dem att fungera med varandra.
Hästsystemet där alla registreringar görs är från 2001, vilket är gammalt inom datorvärlden. Här har
ASVH en kostnadsuppskattning och finansieringsfråga att ta ställning till. Målet är att systemen ska
bli snabbare och effektivare att arbeta i, och även för användarna av t ex blup.se och sprangrulla.se.
Göran meddelade att ASVH kommer att jämföra olika tillverkare/företag för att hitta en så optimal
lösning som möjligt.

En fråga uppkom om IT-projektet är en resursfråga eller ett IT-projekt som är kopplat till hemsidan
och därför ett tungt projekt. Karl-Henrik och Göran svarade att detta både är en fråga om tid och
pengar. Eftersom personalstyrkan är minskad krävs datorsystem som är effektiva för att i möjligaste
mån kompensera detta.

Stamboksfrågan
ASVHs avelsledare Emma Thorén-Hellsten informerade om arbetet med stamboksfrågan som pågått
under 2012. Syftet med att öppna upp stamboken är en större valfrihet och målet är att vara mer
öppna och flexibla, få fler medlemmar, samt att få fler och bättre SWB-hästar! Under året som gått
har Emma varit mycket ute hos de olika regionala föreningarna och informerat om arbetet.
Förändringarna gäller både för sto och för hingstar. Även unghästbedömningarna har setts över och
en del nyheter har kommit fram.
Staffan Hammarskiöld önskade att det skulle finnas ett krav på hingsthållarna att skriva ut vilka
defekter hingstarna har, och syftade då på de ett-stolicenshingstar som fått dispens trots OCD. Emma
menade att nu när Ridsports hingstkalender inte längre produceras är stoägarna hänvisade till det
fakta som finns på sprangrulla.se eller hingstägarnas egen information. Här avslöjade Emma
drömmen om att en dag kunna presentera en hingst-app.

Unga Uppfödare
Unga Uppfödares verksamhet presenterades av Elin Johnsson, Beatrice Martinsson och Gabriella
Lynghed.
Unga Uppfödare startades 2008 och finansieras av HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse. Idag har
UU 520 medlemmar. Under 2011-2012 har HNS haft ett projekt, HUS (Hästnäringens
Ungdomssatsning) i samtliga hästavelsföreningar, där målet varit att skapa en ökad rekrytering och
ungdomsinflytande i avelsorganisationerna. För ASVHs del har detta lett till två olika utbildningar;
”Framtidsspanarna” och ”Gör Skillnad”. Dessa har i sin tur lett till att en ungdomssektion är under
uppstart. Denna ska fungera som en plattform för ASVHs ungdomsarbete och även vara en möjlighet
för ungdomarna att ta upp för dem viktiga frågor. Med start i maj 2013 kommer en interimistisk
styrelse att bildas för ASVHs ungdomssektion och målet är att hålla sin första ungdomsstämma våren
2014.
De tre tjejerna hoppas på ett ökat medlemsantal, ökad rekrytering bland yngre samt en
kunskapsutväxling mellan generationerna och berättade också att travet från och med i år har två
ungdomar i sin styrelse.
Karl-Henrik Heimdahl berättade att ASVH styrelse beslutat att bilda en ungdomssektion. Han
uppmanade också de regionala föreningarna att ge plats åt ungdomar i sina respektive styrelser.
Benny Freme, ASVH Väst, rapporterade att de sedan en tid tillbaka har ungdomar med i sin
verksamhet. Han efterlyste också den förteckning över ungdomar i respektive förenings
upptagningsområde som de blivit lovade vid tidigare tillfälle. Göran Smedberg meddelade att en
sådan förteckning går att få ut från Ann-Charlotte Cadier, projektledare för UU. Beatrice Martinsson
berättade också att detta är ett projekt som är på gång, att med hjälp av en sverigekarta, dela upp
UUs medlemmar för att lättare hitta var i landet de befinner sig.

Gabriella Lynghed informerade också kort om VM för Unga Uppfödare som, med Sverige som
värdnation, går av stapeln på Bollerup i juli. 41 lag är anmälda från 22 nationer, sammanlagt 168
tävlande. Förutom tävlingsgrenarna kommer deltagarna att besöka Falsterbo Horse Show samt göra
studiebesök på Tullstorp Dressage Stable och Flyinge. Gabriella uppmanade medlemmarna att
besöka Bollerup under VM, ett utmärkt tillfälle för marknadsföring av SWB!

Inför 2013
Karl-Henrik Heimdahl avslutade förmiddagen med att ge medlemmarna en inblick i vad som är på
gång i år.









IT-projektet har hög prioritet
Media och marknadsföring: Göra SWB till ett starkt varumärke. Förhandling pågår med en
stor mediebyrå som förhoppningsvis ska kunna hjälpa ASVH med nyhetsrapportering,
websida, sociala medier, pressfrågor och nyhetsartiklar.
Reklamintäkter via de populära sidorna blup.se och sprangrulla.se. Under hösten fördes
diskussioner angående annonsförsäljning som tyvärr inte ledde någonstans. Nu är ett nytt
företag kontaktat och diskussioner pågår.
Hingstselektion/bruksprov: Det är en svår balans att ha ett seriöst, kvalitativt bruksprov
samtidigt som man vill ha tillfälle till show och marknadsföring. Hur detta ska ske i framtiden
är ett pågående projekt under året.
ASVHs organisation: Per Rosenqvist och valberedningen/Lena Zeiloth har var för sig lämnat
in förslag till ASVHs styrelse angående en förändring i organisationen. Grundtanken i de båda
förslagen är att ge utskotten mer makt och därmed underlätta för styrelsearbetet. Tanken är
att medlemmarna och de regionala föreningarna ska kunna nominera lämpliga personer till
utskotten. På så sätt kommer det också att bli en större delaktighet bland medlemmarna.
Marianne Hedberg, Mälardalen, berättade om sitt tidigare uppdrag inom Stockholms
Ridsportförbund, där motsvarande organisationsplan fungerar på ett utmärkt sätt sedan flera
år tillbaka.
Medlemsmötet beslöt att rekommendera fullmäktige att låta skapa en arbetsgrupp för att
hantera frågan vidare. Lena Zeiloth och Marianne Hedberg ska ingå i gruppen, som också ska
innehålla en Ung Uppfödare.
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