
 

Rapport från styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB och Equine SwedeHorse AB den 
21-22 oktober på Scandic Star i Lund 

 
 

Avelsledarrapport 
Beslutades att hingstar som genomfört Selle Français bruksprov, är godkända av Selle Français och har uppnått 
klass ”Excellent” i hoppning vid de franska årgångstävlingarna kan tilldelas Premierad. Hingstar meriterade 
enbart genom egen prestation måste exteriörbedömas av AVN och uppnå de exteriöra kraven för att bli 
berättigade till Premierad och ordinarie licens. Hingstar som ej uppnått kraven för Premierad, men som 
godkänts för avel i Selle Français kan tilldelas Accepterad. 
 
Rapporterades att Enar Tollig tackat ja till rollen som veterinärsuppleant i AVN samt till rollen som 
veterinärrepresentant i Avelsutskottet. Beslutade styrelsen att fastställa Enar Tollig som veterinärsuppleant i 
AVN samt veterinärrepresentant i Avelsutskottet. 
 
Rapport från utskotten 
Avelsutskottet, Sto- och unghästutskottet samt domarutskottet hade inte haft möten sedan senaste 
sammanträdet. 
 
Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen hade delat ut priser i Ung SWB Championat och utökat priserna till högst bedömda 
föl/häst i varje kategori samt hoppning/dressyr. 
 
HRR/HNS 
Rapporterades från det senaste mötet med HRR/HNS. Enligt mötet hade flertalet av organisationerna i 
hästnäringen klarat sig bra efter året som gått trots rådande situation med Corona-pandemin. 
 
SWB Equestrian Weeks 
Diskuterades att alla som deltar med häst i Breeders Trophy ska vara medlemmar i SWB.  
 
Ekonomi 
SWB - Rapporterades att antal medlemmar låg enligt budget. 
ASVH - Intäkter för registrering, hingstlicenser och stoavgifter låg något över budget vid sammanträdet.  
Equine Swede Horse - Intäkterna hade blivit lägre än förväntat pga. avanmälningar till SWB Equestrian Weeks. 
Kostnader för elitauktionerna har tagits i bolaget samt fakturering av fölen vilket påverkat bolagets 
omsättning. 
 
Auktioner 
Styrelsen hade fått mycket feedback från medlemmar och uppfödare som var positiva till att inte ta ner fölen 
till Flyinge och stalla upp dem för en fysisk auktion. Styrelsen var enig om att jobba för att SWBs fölauktioner 
ska gå online för att värna om hästvälfärden. 
 
I stället för auktionskvällen önskade styrelsen att SWB ska anordna en SWB-gala under SWB Equestrian Weeks.  
 
Årsmöte för regionala föreningar samt SWBs årsmöte 
Beslutade styrelsen att SWB ska uppmuntra föreningarna att ha årsmöten digitalt på grund av Corona-
pandemin. 
 
Bruksprov 2021 
Bekräftade styrelsen beslutet per capsulam att Bruksprovet ska arrangeras på Strömsholm 2021. 
 
 
 


