RAPPORT FRÅN SWB:s STYRELSEMÖTE 30–31/8 2018 I NÄSSJÖ
VD-rapport: VD rapporterade kort bland annat: Att sedan styrelsemöte i maj har Falsterbo Horse
Show och Unghäst VM i dressyr avverkats och vi kan konstatera att SWB-hästarna hävdar sig mycket
väl i internationell konkurrens vilket backas upp av fantastiska topp-placeringar på världsrankinglistorna Hippomundo och Horsetelex.
Selektionsturnén inför Elitfölauktionen är avslutad och Johan Iverson och Andreas Jönsson har haft
hela 231 föl (2017: 169) under luppen vilket innebär en drygt 36% ökning av selekteringsunderlaget.
45 föl är selekterade och besked har gått ut till uppfödarna. 13 embryon anmäldes och 2 är
selekterade.
Kriterieauktionen. Lasse Berglund har selekterat 5 välstammade unghästar kommer göra historisk
entré i Solvallas auktionsring. Katalogen ligger på ASVT:s hemsida. Selekteringen till SWB Dressage
Sale som pågår under SAAB och Flyinge CDI3* är avslutad och vi har fem selekterade 2,5-åringar som
kommer visas till salu.
Vår nya SWB webbshop med profilprodukter kommer öppnas inom kort. Vi kommer att ha delar av
det nya sortimentet till försäljning i vår monter under Breeders Trohy Finalerna.
Medlemsantalet utvecklas fortsatt i positiv riktning, vi har idag 3171 medlemmar.
Ekonomi och IT: Glädjande har antalet medlemmar ökat med nästan 35% som under samma period
2017. Equipe har tyvärr inte lyft över vår Equipe online-installationer till internetbaserade ”Equipeapp”. Detta innebär att SWB är den enda kunden som ligger kvar på den gamla plattformen vilket tex
har medfört att vi inte har tillgång till resultatet från unghästtesterna än. SWB:s personal arbetar på
att få detta löst snarast möjligt.
Avelsvärderingsnämden: Hella Kuntz (GER) utsågs av styrelsen som ny sportrespresentant i dressyr i
AVN.
Begrepp SWB-häst. Styrelsen beslöt att alla hästar som uppfyller kraven för att grundregistreras i
SWB i grundstambok avd. I (gröna papper) ska få suffixet (SWB) efter namnet. Ingen åtskillnad ska
göras på hästar inom gruppen (SWB).
Styrelsens nästa sammanträde är ett telefonsammanträde den 19 september.
Närvarade styrelsemedlemmar: Olle Kindberg, ordf. Aja Blomberg-Andersson, Henrik Ankarcrona
(30/8) Monica Björkdahl, Pär Eriksson, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Charlotte Liliemark, Nina
Känsälä och Eva Salomon.
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