
 

Rapport från styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB och Equine 
SwedeHorse AB den 16-17 dec på distans över Microsoft Teams 

 
 

Avelsledarrapport 
Rapporterades betäckningsstatistik, SWBs plats på världsrankingen samt statistik från årets föl- och 
unghästbedömningar. 
 
SLU hade under hösten utlyst en tjänst för en licentiat-studie som Emma Thorén Hellsten tillsammans med 
Åsa Viklund (SLU) sökt och fått. Resultatet blir en studie om selektion inom SWB, både effekten av tidigare 
arbete samt framtida selektionsstrategier. 
 
Bruksprov 
Beslutade styrelsen att SWB ska arbeta för att arrangera Bruksprovet v. 9 och om det måste ställas in flytta 
fram det till v. 17. 
 
Hingstregelverk 
Togs upp två kompletterande beslutspunkter om hingstregelverket och Bruksprovets genomförande: 
-Beslutade styrelsen att dressyrhingstar som genomgått Bruksprov en gång som unga hingstar inte ska behöva 
löshoppa om de genomför bruksprovet igen, oavsett om de godkänts eller inte vid tidigare genomförande. 
- Beslutade styrelsen att en hingst inte kan testas i båda disciplinerna under samma bruksprov. 
 
Domarutskottet 
Beslutade styrelsen att godkänna Marie Knutsson och Ann-Kristin Karlsson till A-domare i exteriör. 
 
Ungdomssektion 
Rapporterades från ungdomssektionen. En presentation av tidigare HUL-deltagare ska göras vid ett 
styrelsemöte 2021. 
 
Rapport LRF Häst 
En remiss är ute angående Konsumentköplagen som är en viktig fråga för SWBs medlemmar. Mer information 
väntas när remisstiden har gått ut. 
 
HNS-projekt 
Regional samverkan - rapporterades att två digitala SWB on the Road-föreläsningar genomförts i december. 
Rosetter och tavlor hade delats ut till uppfödare av hästar i BT-finalerna vilket varit mycket uppskattat.  
 
Temperamentsbeskrivningar på SWBs unghästtester - en arbetsgrupp med Åsa Viklund (SLU), Hanna Sassner 
(SLU), Emma Thorén Hellsten (SWB), Josefine Tinglöf (SWB) och SWB-domare Marie Knutsson, Marianne 
Leffler, Magnus Hamilton och Niklas Roslund har upprättats.  
 
Budget och plan 2021 
Presenterade en budget och plan för 2021. Fortsatt fokus på digitalisering och ökad närvaro på sociala medier 
är ett av de stora fokusområdena. 
 
Presenterades en ordinarie budget och en Corona-anpassad budget. Ordinarie budget utgår från att 
restriktionerna fortfarande finns kvar under 2021 men att Breeders Trophy med kvaltävlingar kan genomföras. 
 
SWBs årsmöte och kommande konferenser 
Beslutade styrelsen att genomföra SWBs årsmöte för året 2020 digitalt. 
Föreslogs att ordförandekonferensen ska hållas digitalt och planeras till Q1 2021.  
 


