RAPPORT FRÅN SWB:s STYRELSEMÖTE 22/10 2018 I FLYINGE
VD rapporterade kort bland annat om pilotprojektet SWB Dressage Sale,
Kriterieauktionen, Elitfölautktionen och den kommande on-line auktionen som arrangeras av
Trottex i november.
Beslutades att SWB ingår ett 2-årigt samarbetsavtal med Hippson avseende redaktionell skrivhjälp
samt för ett premiumkonto på Hippson Market.
Beslutade styrelsen om en ny Media och Kommunikationspolicy som anslås på hemsidan.
Avelsledaren rapporterade att det varit en nedgång på 2,7% av betäckta ston 2018 jämfört med
2017. Betäckningssiffrorna mätt i betalda avgifter t o m september var 4230 ston.
Styrelsen beslutade föreslå att nästa årsmöte skall hållas i Stockholm den 30–31 mars.
Närvarade styrelsemedlemmar: Olle Kindberg, Henrik Ankarcrona ,Monica Björkdahl (MB),
Aja Blomberg-Andersson, Pär Eriksson, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Katarina Karlsson,
Nina Känsälä , Charlotte Liliemark och Eva Salomon.

RAPPORT FRÅN SWB:s STYRELSEMÖTE 13–14/12 I STOCKHOLM
Styrelsen hade bjudit in etologen Sofi Visten att hålla en föreläsning om hästvälfärd och för
diskussioner om hur SWB kan arbeta med relaterade frågor.
Uppdaterades förfarandet för utdelning och ansökan av Tatis Pris. Anslås på hemsidan.
Diskuterade styrelsen en ny tävling SWB Ryttar Cup, en breddsatsning som förhoppningsvis kan
lanseras under 2019.
Antalet nya medlemmar har ökat under hösten.
Lina Bengtsson är ny på Kansliet på en 25% tjänst och kommer att arbeta med avelsstrategiska frågor
med fokus på temperament och hälsa och bland annat ska se över möjligheterna för hälsoutmärkelse
för ston.
Avelsledaren rapporterade om planerna på den internationella workshopen som kommer att hållas
På Flyinge den 22–23 januari 2019.
Beslutade styrelsen om WFFS-strategi 2019. Se länk för full text: http://swb.org/nyheter/beslut-wffsstrategi-swb-2019/

Beslutade styrelsen se över möjligheterna att anordna 2-års premieringar för ston samt att
rådgivande bedömning av hingstar tas med i konceptet. Avelsledaren fick i uppdrag att se över
möjligheterna att förverkliga förslagen till 2020.
Elisabeth Olsson gjorde en presentation för styrelsen om sitt arbete som Utbildningsansvarig på
SWB. Elisabeth arbetar med Utbildning, Ungdomar, Domare, Samarbete Avel & Sport och med
samarbete mellan SWB och parter inom hästvärlden.
Närvarande styrelsemedlemmar: Olle Kindberg, Henrik Ankarcrona, Monica Björkdahl, Aja BlombergAndersson, Pär Eriksson, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Katarina Karlsson, Nina Känsälä, Charlotte
Liliemark och Eva Salomon

