Rapport från styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB och Equine
Swede Horse AB den 17 februari 2021 på distans över Microsoft
Teams
Ekonomi/VD-rapport
Konsoliderat har bolagen gjort ett plusresultat 2020 till följd av stram kostnadskontroll och ökade betäckningsoch medlemssiffror. Föreningen har anpassat sig bra efter Coronapandemin och har fått expressdigitalisera
verksamheten. Flera digitala aktiviteter har införts för att skapa medlemsnytta, till exempel digitala SWB on
the Road-föreläsningar och SWB Avelspodden.
Bedömningssäsongen 2021
Kontoret hade fått in önskemål från flera föreningar om att förlänga bedömningssäsongen för unghästtesterna
även 2021 pga. osäkerheten kring Coronapandemin.
Beslutade styrelsen att förlänga bedömningssäsongen fram till den 5 september 2021.
Årets hingst och årets utmanarhingstar
Beslutade styrelsen att följa Avelsvärderingsnämndens förslag och utse Cardento till årets hingst i SWB samt
Cabachon och Sibelius (SWB) till årets utmanarhingstar i hoppning respektive dressyr.
SWB Equestrian Weeks
Presenterades förslag på två nya initiativ, SWB Prospects och SWB Riders Cup.
 SWB Prospect – klasser för 5- och 6-åriga. Svårighetsnivån är samma som för den ett år yngre
årgången.
 SWB Riders Cup – En tävling för SWB-ekipage med hästar över 7 år. Svårighetsgrad MSVC/125
cm/H100.
Hyresavtal SWB/Flyinge
Inledande diskussioner hade påbörjats med Flyinge AB om att renovera SWBs lokaler.
Avelsvärderingsprocess och licensstruktur
Beslutade styrelsen att premierade och accepterade hingstar ska kunna lösa både ordinarie och limiterad
betäckningslicens. Funktionaliteten för differentierad prissättning ska dock byggas i Språngrulla.

Rapport från extrainkallat styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB
och Equine Swede Horse AB den 19 februari 2021 på distans
över Microsoft Teams
SWB Equestrian Weeks
Det hade inkommit önskemål/förslag på att arrangera en internationell dressyrtävling i samband med SWB
Equestrian Weeks. Styrelsen var positiv till önskemålet och gav projektgruppen för evenemanget i uppdrag att
fortsätta arbeta vidare med förslaget.
Direktkvalificerade hingstar
Enligt tidigare kvalregler var hingstar godkända vid SWBs Bruksprov direktkvalificerade till Breeders Trophy.
Eftersom det nya hingstregelverket godkänner både accepterade och premierade hingstar behövdes
kvalreglerna till Breeders Trophy uppdateras i enlighet med det nya hingstregelverket.
Beslutade styrelsen att hingstar som uppnått godkännandenivå premierad vid SWBs Bruksprov blir
direktkvalificerade till finalomgång 1 i Breeders Trophy. Hingstar som uppnått godkännandenivå accepterad
vid SWBs Bruksprov kvalar enligt ordinarie regler för SWB-hästar.
Uppdatering av stonas förärvningstabell för meritpoäng
Sto- och unghästutskottsmötet föreslog följande uppdateringar i tabellen:
-

Sto som lämnat hingst på godkännandenivå Accepterad: 4 poäng
Sto som lämnat hingst på godkännandenivå Premierad tidsbegränsad: 5 poäng
Sto som lämnat hingst på godkännandenivå Premierad: 6 poäng

Beslutade styrelsen att godkänna föreslagna uppdateringar i förärvningstabellen.

