Minnesanteckningar förda vid SWBs ordinarie medlemsmöte
i Nässjö den 18 april 2015

Inledning
VD Karl-Henrik Heimdahl inledde med att konstatera att vi kan lägga ännu ett bra år bakom oss. SWB
har nu arbetat sig till en stabil ekonomi och de svenska hästarna fortsätter att ha framgångar på de
internationella hopp- och dressyrbanorna.
Namnbyte och profilering
Vårt namnbyte till SWB har tagits emot med enbart positiva reaktioner. Det har också lett till att flera
regionala föreningarna bytt namn till SWB följt av regionens namn. Nya loggor har tagits fram och
skickats ut till de regionala föreningarna. Hemsidan har en ny domän, www.swb.org och
medarbetarna har nya e-mailadresser.
Detta har även lett till ett nytt profilutseende. Nya posters, medlemsfoldrar, roll-ups, sargvepor med
mera, har tagits fram. Under året har funnits annonser i tidningen Ridsport och Hippson.
Profilsortimentet har utökats med nya produkter på hästsidan. Profilsortimenet för människor finns
kvar att utveckla.
Under året påbörjades arbetet med annonsförsäljning på blup.se och sprangrulla.se. Detta arbete
kommer förhoppningsvis att utökas under 2015
VD-uppdraget
Under det gångna året har VD-rollen förändrats. Karl-Henrik Heimdahl har gått ner i tjänst till 40 %
och istället har Louise Grietze kommit in som vice VD på 40 %, främst med marknadsföring som
arbetsuppgift. Förhandlingar pågår med tilltänkt ny VD som beräknas tillträda tjänsten hösten 2015.
IT
Den 15 januari togs vår nya hästdatabas i bruk. Programmet är tillverkat av Equipe och
förhoppningen är att i framtiden kunna integrera programmet med språngrulla och blup-sidan för att
få ut mesta möjliga.
Hemsidan heter numera www.swb.org. Målet är att få en hemsida som är en modern,
målgruppsanpassad och interaktiv mötesplats som kan hjälpa till att stärka SWBs varumärke och
image. I början av 2015 inleddes ett analysarbete angående ”ny” sida. Alternativen är att uppdatera
den befintliga alternativt att bygga en ny i s.k. ”open source”-lösning.
Domarfrågor
Under 2014 har fokus legat på linjär bedömning, som nu är implementerat i hela systemet, från föl
till bruksprov. En digital lösning är på gång. SWB har också arrangerat utbildningar, konferenser och
träningstillfällen för domarna.
Unghästbedömningar
Årskullarna börjar nu bli mindre, vilket gjorde att antalet visade hästar numerärt minskat. 2014 var
dock andelen hästar (% av årgången) större än någonsin.
Nytt för 2014 var att SWB inte arrangerade något nationellt fölchampionat. Istället arrangerades ett
flertal championat på regional nivå runtom i landet. På flera ställen gick några föreningar ihop för att
samarrangera championatet, något som föll mycket väl ut.
Elitfölauktionen i september var mycket lyckad. Det blev rekordomsättning på över 3 miljoner kronor
och prisrekord när det dyraste fölet klubbades för 600 000 kronor.
Hösten 2015 kommer en bedömningsledarutbildning att arrangeras. Denna finansieras genom HNS

och kommer att äga rum i samband med ordförandekonferensen. Angela Fyhr och Gun-Britt
Pettersson tar gärna emot synpunkter och önskemål inför utbildningsdagen.
Lobbyarbete
Under året har lobbyarbetet angående konsumentköplagen och beskattning av hästföretagande
fortsatt. Ordförande Lars Pelin har varit aktiv mot den grupp i Riksskatteverket som jobbar med
beskattningsfrågorna. Senare i år kommer SWB att tillsammans med bl.a. Svensk Travsport att ha en
utbildningsdag för Skatteverkets tjänstemän om hur hästföretagande fungerar.
I arbetet kring en förändring av konsumentköplagen har även Stefan Johansson från HNS varit
inblandad. Hästsektorn har nu lierat sig med Kennelklubben för att göra en djurfråga av det och
Landsbygdsdepartementet har tagit upp frågan.
Verksamhetsutveckling
Under 2014 har SWB arbetat med att ta fram ”mål 2020”. Som bakgrund till detta ligger den
nulägesanalys som gjordes 2013, där kanslipersonal, uppfödare, styrelsemedlemmar med flera
deltog. Strategiska mål för de olika verksamheterna är uppsatta och nu pågår arbetet med att
sammanfatta detta i en verksamhetsplan.
Monterverksamhet
SWB hade under 2014 montrar på tre stora hästevenemang. På Eurohorse i Göteborg var målet att
sprida information om medlemskap och att knyta till oss nya medlemmar.
I Falsterbo låg montern bra placerad vid insläppet till hoppbanan. SWB uppmärksammade
framgångarna hos de svenskfödda hästarna genom att bjuda SWB-pristagarna på champagne och
dela ut presenter. Denna monter kommer att vara på samma plats 2015, men bättre, större,
tydligare och proffsigare!
Slutligen hade vi monter på Friends Arena i november, tillsammans med andra aktörer på
marknaden. Vi sammanställde information till journalisterna om SWB-hästarna. Ung-SWB deltog i
monterverksamheten med ett eget program. Vi hade också rapportering på Facebook om SWBs
framgångar.
Samarbete med sporten
Arbetet med att integrera aveln med sporten har fortsatt under 2014. SWB har deltagit i det
talangjaktsprogram som fanns inom fälttävlansgrenen. I samband med Svenskt Avel och
Sportchampionat arrangerades paneldebatter inom både dressyr och hoppning och båda föll mycket
väl ut. Representanter från SWB har också deltagit på SvRfs tränarutbildning för att informera om
verksamheten.
Medlemmar
Under 2014 skedde in liten ökning av medlemsantalet. Målet är att behålla medlemmarna även efter
att de visat på unghästtest.
Salusite
Ett samarbete med kvalitetssidan www.hastmarknad.se har inletts. SWB kommer att ha ett eget
sökkriterie på sidan och om testerna fungerar kommer länk att läggas upp på swb.org.
Agria-avtal
Ett nytt avtal med Agria träder ikraft 2015 och kommer att vara t o m 2017. Avtalet innebär bland
annat att de föreningar som arrangerar 3-årstester kommer att få ett bidrag för evenemanget. Agria
kommer också att sponsra med prispengar vid Riksutställningen för ston, samt ge en premie till de
tre högst bedömda 3-årsstona som betäcks.

Medlemsresa
I september kommer SWB i samarbete med Equitours att arrangera en medlemsresa till Fontainbleu,
Frankrike. Mer information finns på hemsidan.
Ekonomi
Göran Smedberg redovisade det ekonomiska resultatet för 2014. Årsredovisningen visar ett bra
resultat med ett plusresultat på drygt 156 000 kronor i föreningen och drygt 62 000 kr på pluskontot i
ASVH Service AB. Som framgår av årsredovisningen skulle resultatet varit ännu mycket bättre om
SWB inte behövt hantera retroaktiva pensionsinbetalningar till Collectum.
Kundfordringarna ligger på en bra nivå, liksom likviditeten. Kostnaden för marknadsföring har ökat,
men på pluskontot finns ett bra bruksprov, lyckad fölauktion och ökat antal betäckningar.
Lekmannarevisor Mats Olofsson framförde revisorernas rekommendation att ge styrelse och VD
ansvarsfrihet.
Avelsplanen
Avelsledare Emma Thorén Hellsten inledde sitt anförande med den goda nyheten att SWB numera är
topp-10 på världsrankingen i samtliga discipliner. Emma informerade sedan om de förändringar som
avelsutskottet gjort i avelsplanen inför 2015. Dessa förändringar ska sedan på remiss till de regionala
föreningarna. Visionen ska vara att hästarna ska vara mer eftertraktade på den internationella
marknaden, att få en kunnig uppfödarskara och att vara mer noggrann i selektionen av de ston som
betäcks.
Ung SWB
Ann-Charlotte Cadier och Gabriella Lynghed informerade om Ung SWBs arbete det senaste året.
Numera finns en ungdomsrepresentant i SWBs styrelse samt i de olika utskotten. Ung SWB Cup
lanserades förra året och kommer att fortsätta under 2015. De deltagande skolorna
(naturbruks/häst-gymnasier) får möjlighet till ett träningstillfälle med expertinstruktörer och därefter
är det final på Strömsholm i september. Detta är ett utmärkt tillfälle att sprida information om SWB
och att fånga upp ungdomar i vår verksamhet. 2015 är dessutom ett VM-år, och junior- resp.
seniorlag kommer att tävla i England i augusti. Ung SWB välkomnar dessutom medlemmar till sin
Facebook-grupp.
Övriga frågor
Frågan angående Elitfölauktionen togs upp. Det är svårt att få till ett bra sätt att arrangera
selektering och fölmönstring vid samma tillfälle. Karl-Henrik kommer också att diskutera framtiden
med Johan Ifverson och Andreas Jönsson, som idag ansvarar för fölselekteringen.
Swede Horse-frågan togs upp med anledning av Ridsports artikel och avhopp från styrelsen. Eva
Salomon, en av SWBs representanter i Swede Horse styrelse, samt för närvarande t.f. ordförande i
Swede Horse meddelade att det finns ett tillräckligt underlag för att besluta om var Avel- och
Sportchampionatet ska ligga i framtiden. Hon meddelade också att frågan bordlagts tills vidare
eftersom den nya styrelsen som sedan ska jobba med resultatet av beslutet, också ska besluta i
frågan.
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