
Ordförandekonferens i Alingsås  
den 31/1-1/2 2014 

 

Årets ordförandekonferens gick av stapeln i Alingsås. Vintervädret ställde till det för en del av 
deltagarna, men trots det närvarade ett 35-tal personer.  

Inledning 
ASVHs ordförande Lars Pelin inledde med att hälsa alla välkomna på fredagseftermiddagen. I sitt 
inledningsanförande tog han upp några av de punkter som ligger på årets agenda, några av dessa var 
senare uppe till diskussion under konferensen. Lars passade också på att ta upp ett namnbyte, från 
ASVH till SWB. De församlade föreningsrepresentanterna tyckte det var en bra idé och frågan 
kommer att tas upp på årsmötet i april. 

Rapport från 2013 
ASVHs VD Karl-Henrik Heimdahl fortsatte med en redovisning från året som gått. Inför 2013 
genomfördes en del förändringar i regelverket, som fallit väl ut. Bland annat fick ettstolicensen ett 
positivt utfall med större valfrihet för stoägarna. 79 ettstolicenser löstes under året. Minskningen i 
antalet betäckningar var procentuellt mindre än tidigare år och förhoppningsvis har den negativa 
trenden vänt. SWB slutade på en åttonde plats totalt på världsrankingen i hoppning, vilket är ett 
lysande resultat för ett litet land och en liten stambok i konkurrens bland ett sextiotal stamböcker. I 
dressyren blev det en sjätteplats, i konkurrens med trettio andra förbund.  

Ekonomi 
ASVHs ekonmiansvarige, Göran Smedberg, tog sedan vid och redovisade ett positivt ekonomiskt 
resultat med drygt 800 000 på pluskontot. Föreningen har dock tappat medlemmar jämfört med 
2012. Troligtvis har den tidigare turbulens som tidigare varit inom föreningen spelat in, samtidigt 
som årskullarna är mindre och färre hästar visades på test.  

Värdegrund och värdeord 
Sandra Cronehag arbetar som föreningskonsulent i Partille kommun och arbetar bland annat med att 
utveckla idrottsföreningar. Hon driver också Cronehag Coaching tillsammans med sin man och under 
två timmar på fredagseftermiddagen höll hon en workshop i arbetet runt ASVHs värdegrund och 
värdeord som kan spegla vår verksamhet. 
Här fick alla deltagarna tänka till och diskutera, både enskilt och i större och mindre grupper. 
Resultatet blev sedan fem ord; Kompetens, Gemenskap, Kvalitet, Kunskap och Delaktighet, som vi ska 
ta med oss och fortsätta arbeta kring.  

Regelverksförändringar 2014 
ASVHs avelsledare Emma Thorén Hellsten inledde lördagen med en genomgång av årets förändringar 
i de olika regelverken. För treåringarna innebär det en del mindre justeringar i protokollet för den 
linjära beskrivningen. Med anledning av bristande intresse tas också Riksstoarrangemanget bort och 
flyttas istället till Avelschampionatet i oktober. Diplomhästarna utlovas också större uppmärksamhet 
medialt. För fyraåringarna kommer linjär beskrivning att införas. Slutpoängen redovisas med en 
decimal.  
Fölreglementet innebär några större förändringar. Minsta antalet deltagare är borttaget och även 



Riksföl tas bort. Däremot uppmanar ASVH att de regionala föreningarna arrangera egna 
fölchampionat, en bra idé är att flera närliggande föreningar går ihop och arrangerar. Fölen kommer 
också, liksom våra övriga bedömningar, att beskrivas linjärt. Bedömningen kommer att ske på en 30-
poängskala och klassindelningen tas bort. Bedömningspunkterna blir nu typ, gångarter och allmänt 
intryck, gångartspoängen för respektive gångart kommer att redovisas, men ett snittpoäng räknas 
med i slutbetyget. 
För hingstarna införs ett tvåårigt godkännande för de treåriga hingstarna. De hingstar som visas på 
Bruksprovet kommer också att få en linjär beskrivning. De hingstarna som är direktkvalificerade ska 
delta i hingstklasserna som arrangeras under bruksprovets sista dag.  
Emma avslutade med en påminnelse om att den tidigare stambokföringen av ston inte längre finns. 
Denna ändring infördes 2013, men har tyvärr inte nått ut till alla. Istället för stambokföring finns nu 
prestationsklasser som graderas med *, ** eller ***. Hästägarna ansöker om prestationsklasser hos 
kansliet. Man kan alltså inte, som tidigare, få stoet exteriörbedömt och avlägga ridprov då dessa 
båda är helt beroende av stoets tidigare meriter. 

Lobbyarbete med konsumentköplag och skattelagstiftning 
SWB:s ordförande Lars Pelin informerade om att SWB inlett  en lobbyverksamhet för att få till stånd 
förändringar av  lagar som ställer till onödiga problem för seriösa hästföretagare, då särskilt 
konsumentköplagen och inkomstskattelagen. Det har nu gått så långt att uppfödare inte längre säljer 
hästar till privatpersoner respektive måste lägga ner sin verksamhet p g a bristande insikt hos 
enskilda handläggare på skatteverket. Nu måste något göras!  

Konsumentköplagen är egentligen inte i något avseende lämplig när det gäller försäljning av hästar. 
En häst kan inte jämföras med konsumentvaror i egentlig mening, såsom en diskmaskin eller en TV-
apparat vad gäller bestämmelserna om ”fel i varan (ingen häst är fullständigt "felfri"), långa 
garantitider, etc. Det är vidare orimligt att en hästköpare inte har någon undersökningsplikt liksom 
att säljare av häst har bevisbördan för ett ”felet” på hästen inte fanns vid ”avlämnandet”, etc. 

Målet med lobbyverksamheten är att politikerna (lagstiftaren) måste förstå nödvändigheten av att 
försäljning av hästar (och andra levande djur) måste undantas från konsumentköplagens 
tillämpningsområde, vilket redan gäller enligt konsumenttjänstlagen. Alternativet är att försäljning av 
levande djur regleras i en särskild lag. HNS har nyligen bidragit med medel för att juristen Elina Sultan 
ska få möjlighet att undersöka om/i vilken utsträckning vi är bundna av EU-rätten i sammanhanget.  

Vad gäller de skatterättsliga problemen är det hög tid för nya direktiv, attitydförändring och ett 
kunskapslyft hos de enskilda handläggarna på skatteverket. De måste t ex inse att det kan ta 5-10 år 
att ta fram produkten (hästen) innan den kan säljas med rimlig vinst, att det är fråga om 
produktionsdjur och inte sällskapsdjur och att ett personligt intresse av hästar är en förutsättning för 
att bedriva hästverksamhet. Lars Pelin och LRF:s skattejurist Fredrik Rosén ska inom kort i en 
gemensam skrivelse till referensgruppen för hästbeskattning i punktform ange de många 
skatterättsliga frågorna och samtidigt ge förslag på konkreta lösningar. 

I syfte att förbättra medlemsservicen ännu mer, och samtidigt lära känna medlemmarna bättre, 
kommer SWB inom kort att ställa några frågor till medlemmarna, såsom om hästverksamheten 
bedrivs som hobby eller näring, om huvudinriktningen är hoppning, dressyr och/eller fälttävlan. 

Förändrad organisationsstruktur 
I samband med fullmäktigemötet 2013 framkom ett förslag om förändrad organisationsstruktur. 
Stämman gav då en arbetsgrupp bestående av Beatrice Martinsson (UU), Lena Zeiloth (valberedn.), 



Marianne Hedberg (MVK), Eva Salomon och Charlotte Liliemark (ASVHs styrelse) i uppdrag att ta fram 
ett förslag som presenterades under Ordförandeträffen. Förslaget godtogs med en del kommentarer 
och nu är det upp till styrelsen att konkretisera: 

• För delaktigheten, låta både enskilda medlemmar och föreningar nominera potentiella 
medlemmar i utskotten.  

• Det ska föras en dialog mellan styrelsen, utskotten och medlemmar/regionala föreningar. 
• Hur lång tid ska en ny person sitta i ett utskott? Det är viktigt att de nya medlemmarna i 

utskotten får gott om tid att sätta sig in i arbetet. Om en ”bra” person med spetskompetens 
kommer in är det upp till styrelsen att se till att denna får stanna kvar. 

• Det måste vara tydligare NÄR nomineringen sker och NÄR en ny person ska tillsättas. 

Presentation av ungdomsutskottet 
Unga Uppfödare har funnits sedan 2008, ett projekt som startades av HUS (Hästsportens 
Ungdomssatsning) och finansieras av HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse). Projektledare för 
Unga Uppfödare är sedan tre år tillbaka Ann-Charlotte Cadier och hon kunde glatt meddela att HNS 
ger pengar till verksamheten för ytterligare ett år framöver. UU arrangerar populära utbildningar 
bland annat bedömning och visning av häst samt avel och reproduktion. Under 2013 stod man även 
som värd för VM för Unga Uppfödare, ett arrangemang med 300 deltagare som ägde rum på 
Bollerup. 
Ann-Charlotte informerade tillsammans med Gabriella Lynghed om UUs verksamhet och vad som 
väntar inför det kommande året. Det finns numera ett ungdomsutskott inom ASVH där 
medlemmarna är Gabriella Lynghed, Beatrice Martinsson, Sara Bygdeus och Emmy Carlsson samt 
SWB-representanten Ann-Charlotte Cadier. De kommer nu att ha ett tätare samarbete med SWB, 
bland annat med ungdomsrepresentant i ASVHs styrelse och de olika utskotten. 
UU kommer också att arrangera NBG Cup, en tävling mellan de olika naturbruksgymnasierna som fått 
god respons. Finalen hålls i Plönninge senare i vår. NBG Cup är ett bra sätt att få fler ungdomar 
intresserade av vår verksamhet. 

Medlemsrekrytering 
I vår kommer en kampanj att påbörjas för att rekrytera fler medlemmar till SWB. Tyvärr väljer många 
att inte längre vara medlemmar efter att deras unghäst visas och nu finns ett flertal förmåner att ta 
del av. Främst ska plusmedlemskapet marknadsföras och här kan också de regionala föreningarna 
tjäna pengar, 200 kronor av avgiften går rakt tillbaka till föreningen. En folder med alla nya 
erbjudande har tagits fram och denna ska mailas ut till föreningarna för spridning. Frågan angående 
familjemedlemskap ställdes, och denna kommer att tas med till årsmötet i april. Karl-Henrik 
påpekade också att endast två av de regionala föreningarna har reducerad avgift för 
ungdomsmedlemmar.  
Det diskuterades också angående en gemensam avgift för de regionala föreningarna. Idag varierar 
avgiften mellan 100-250 kronor och det skulle underlätta med en gemensam avgift. Med något 
undantag var alla överens om att 200 kronor är en lagom avgift. 

Fyra regionala föreningar och deras verksamhet 
Jan-Ove Olsson (Varmblodsklubben Malmöhus), Monika Björkdahl (Ädla Hästen Skaraborg), Sofia 
Mikko (Mälardalens Varmblodsklubb) och Ingrid Holmström (Mellersta Norrland) presenterade sina 
respektive föreningar och deras verksamhet. Här följer en kort resumé. 



Malmöhus: Klubben har drygt 200 medlemmar. Ekonomin är stabil och inför kommande året 
planerar man att dela ut en del fina priser för att uppmärksamma och uppmuntra medlemmarna. 
Styrelsen består av sju kvinnor och fem män med hästmässig spridning och man har även en 
ungdomsrepresentant. Löshoppning anordnas regelbundet. En annan populär aktivitet under 2013 
var den fotokurs i hästfotografi som anordnades. Denna kommer att fortsätta under 2014 och även 
utökas till filmning. Varje höst anordnas ”Gåsamiddag” enligt skånsk tradition. Funktionärer och 
pristagare bjuds in. Även de övriga skånska föreningarna har varit välkomna de senaste åren och i 
höstas höll Karl-Henrik Heimdahl ett föredrag. Klubben anordnar två 3-årstester, där den första är i 
samarbete med Flyinge. En mycket lyckad satsning 2013 var filmningen/web-sändningarna av 3-
årstest och fölbedömning. 3-årstesten hade 6000 besökare! Fölbedömningarna kommer att anordnas 
på flera olika platser 2014, målet är att stoägarna ska ha max fem mil till närmsta bedömning. I 
vår/sommar planeras även studiebesök hos hoppryttarna Olof Smith och Henrik Ankarcrona samt 
fölstudiebesök. 

Ädla Hästen: ”Föreningen för den Ädla Hästens förbättrande i Skaraborgs län” är den klart äldsta 
föreningen, en bildades redan 1852. Man har idag 173 medlemmar och styrelsen består av sju 
personer. Man är dock dåliga på att plocka upp ungdomar och i dagarna utses en ungdomsansvarig. 
Några gånger om året samlas styrelsen en söndag för ”Arbetsmöte” och då är även en del andra 
personer/medlemmar inbjudna för att bidra med kunskap och idéer. Det har hittills varit svårt för 
föreningen att hitta någon med tid och intresse för hemsida/media. Föreningen behöver även hjälp 
från centralt håll med att styra upp hästuppfödningen. Vad vill vi ha? Tävlingshästar? Ridhästar? En 
fördel för föreningen är att BYS, Biologiska Yrkeshögskolan, nu startat en utbildning för 
unghästutbildare i Skara. Detta bör vara ett bra tillfälle att kunna få in ungdomar i föreningen. 

Mälardalen: Föreningen har ca 500 medlemmar och är den största av de regionala föreningarna. 
Styrelsen består av sju medlemmar och lika många suppleanter, där ungefär hälften är aktiva. 
Föreningen har också ett kansli som sköts av Gun-Britt Pettersson. I Mälardalen har man, likt ASVH, 
arbetsgrupper. Dessa har sina ansvarsområden, t ex bedömningar och information/marknadsföring, 
och varje arbetsgrupp har minst en styrelseledamot. Grupperna arbetar självständigt och bereder 
underlag för styrelsebeslut. Föreningen arrangerar 3-årstest under tre bedömningsdagar, 
Kvalitetsbedömning två dagar och likaså fölbedömning. Alla arrangemang ska gå runt ekonomiskt, 
kostnader jagas varje år. Man har bra samarbete med sponsorer. Den 21/4 kommer Mälardalen att 
vara medarrangör till en avelsdag, där även Krafft, RS Strömsholm och Lövsta ingår. Tinne W och Jens 
F kommer att hålla clinics och därtill även avelsseminarier och hingstvisning. Varje höst anordnas 
prisutdelning tillsammans med mat och en clinic. Funktionärer och pristagare bjuds in.  

Mellersta Norrland: Föreningen omfattar Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Västernorrland, vilket 
innebär STORA avstånd! Det är därtill en liten förening med ca 80 medlemmar. Styrelsen har nio 
medlemmar, inklusive suppleanter, där alla är aktiva. P g a avstånden hålls de flesta mötena per 
telefon. Föreningen anordnar 3-årstest, Kvalitetsbedömning och fölbedömning, som alla brukar vara 
välbesökta. Oftast slås bedömningarna ihop med ponnyernas bedömningar. Det är dock svårt att få 
domare till bedömningarna till en rimlig kostnad. Föreningen försöker att anordna aktiviteter i 
samarbete med bland annat ridklubbar och fokusera på att hästen är det gemensamma intresset. 
Clinics och föreläsningar brukar vara populärt. Man har också en fördel av att ha riksanläggningen 
Wången inom sitt område och dra nytta av deras forskning. Ingrid skriver medlemsbrev i egenskap av 
ordförande och vill gärna ha en öppen dialog med medlemmarna. Föreningen försöker också att få 



naturbruks- eller ridskoleelever som funktionärer till bedömningarna och dessa bjuds sedan på en 
middag. Man uppmärksammar också hästar som presterat under året, unghästar, uppfödare, elitsto 
och tävlingshästar. I februari kommer Hästföretagardagar att anordnas i samarbete med LRF och 
Wången.  

Grupparbeten 
Lördagseftermiddagen innebar grupparbeten där ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och 
unghästtester diskuterades. Se separat sammanställning. 

 

Vid pennan/ Anette Sånesson 

 


