RAPPORT FRÅN SWB:s STYRELSEMÖTE DEN 21 JANUARI 2019 I FLYINGE
Några av de punkter som diskuterades på styrelsens möte var:
Ekonomi 2018. Föredrogs om ekonomin, som för 2018 har ett negativt årsresultat. Orsakerna till de
största negativa avvikelserna var bland annat ett minskat antal hingstar till bruksprov, lägre intäkter
från hingstlicenser, minskat antal ägarändringar och att antalet medlemmar var lägre än det antal
som på förhand antagits. Dessutom har kostnader för marknadsföring och kommunikation, som har
ansetts vara prioriterade områden, varit relativt stora.
Med anledning av detta så beslutade styrelsen att kostnadsuppföljning hädanefter skall ske i
samband med varje styrelsemöte.
Förslag till budget för 2019 presenterades och antogs av styrelsen.
Plan 2019. Organisationen tar hela tiden steg i riktning mot ett ännu mer serviceinriktat SWB-kontor
En IT-investering inför 2019 är planerad utanför budget och kommer att hanteras i en separat
investeringsbudget. Utanför budget finns även ett eventuellt förvärv av Equine Swede Horse.
Inför 2019 ska medlemsrekryteringen och medlemsvård vara prioriterat. Satsningen på varumärke
och utåtriktade och kommersiella aktiviteter ska fortsätta genom samarbete och smarta lösningar.
Planen inför 2019 med avelsfrågorna är att ha en mer proaktiv avelsledning som tar plats i avelsdebatten, ökad kommunikation och kunskapsspridning om avel och SWB:s verksamhet. Dessutom
är det av vikt med internationellt samarbete och nätverkande. Därutöver ska SWB medverka till att
forskningsprojekt som är intressanta för SWB kommer tillstånd.
Årets hingst och årets utmanarhingst. Cardento valdes av styrelsen till årets hingst. Nintender valdes
till årets utmanarhingst i hoppning och Blue Hors Zack dito i dressyr

Närvarande styrelsemedlemmar: Olle Kindberg, Henrik Ankarcrona, Monica Björkdahl, Aja BlombergAndersson, Pär Eriksson, Per Jansson, Nina Känsälä och Charlotte Liliemark via telefon.

RAPPORT FRÅN SWB:s STYRELSEMÖTE DEN 1 MARS 2019 I FLYINGE
Några av de punkter som diskuterades på styrelsens möte var:
Årsredovisningar. Föredrogs kort 2018 årsredovisningar och förvaltningsberättelser för Swedish
Warmblood, SWB, ASVH Service AB och Dr Aaby Erikssons Stiftelse. Beslutade styrelsen att godkänna
samtliga redovisningar.
Status förvärv Equine Swede Horse AB. VD och Ordförande informerade styrelsen att ett avtal nu
slutits om köp av Svenska Ridsportförbundets del i Swede Horse så att SWB/ASVH Service AB nu
kommer att stå som ensam ägare till bolaget. SWB:s styrelse kommer även vara styrelse för Swede
Horse. VD informerade även att det var klart att Breeders Trophy nu kommer att delas upp i
två efterföljande tävlingsveckor med dressyr ena veckan och hoppning och fälttävlan den påföljande
veckan.
Godkännande av domare. Beslutade styrelsen att godkänna Malena Behring som exteriördomare för
SWB.
Inkomna motioner till årsstämman. Diskuterade styrelsen till dato inkomna motioner till årsstämman
från
1. Ingrid Levin angående ändring av stadgar så att årsstämma kan äga rum under tidsperioden
oktober-15 mars. Att den föreslagna tidsperioden medger att stämman kan samordnas med andra
SWB-evenemang om/när man finner det lämpligt. Styrelsen bifaller motionen. En konsekvensanalys
måste göras om innebörden av flytt av tidsperiod.
2. Malin Myrman som föreslår att SWB ändrar hälsokrav inför Bruksprov gällande röntgen av
bakknän. Beslutade styrelsen att delegera frågan till veterinärerna i AVN

Närvarande styrelsemedlemmar: Olle Kindberg, Monica Björkdahl, Aja Blomberg-Andersson,
Pär Eriksson, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Katarina Karlsson, Charlotte Liliemark och Eva
Salomon. Gäster: Kristina Andersson, revisor och Mats Olofsson, lekmannarevisor

