Rapport från styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB och Equine
Swede Horse den 10 och 12 augusti på distans över Microsoft
Teams
Avelsledarrapport
Rapporterades totalt 4843 betäckningar mätt i betalda stoavgifter per den 31/7 vilket är en ökning med 17%
jämfört med föregående år. Avelsrådgivningen hade ökat från 100 ston 2020 till 120 ston 2021. Det hade
visats fler hästar än tidigare på SWBs bedömningar, totalt 990 hästar på unghästtest och 192 på ridhästtest.
Rapporterades även att SWB sjunkit på världsrankingen vilket till stor del beror på Corona- och
reserestriktioner.
VD-rapport/Ekonomi
Både medlemsantal och stoavgifter var högre än budgeterat vid mötestillfället vilket var mycket positivt.
Rapporterades att renoveringen av SWBs kontor går enligt plan. Utvecklingen av Språngrulla fortgår och den
första lanseringen är planerad till mitten på september.
Diskuterades uppkomna fall av övergrepp i ridsporten och mötet beslutade att ta fram en visselblåsarfunktion
i SWB för att agera proaktivt och motverka en tystnadskultur.
Inkommen fråga/synpunkt om fullblodsinslag i SWB-avel
En diskussion om fullblod i aveln hade uppkommit i sociala medier och ett mejl med synpunkter hade
inkommit till två ledamöter. Styrelsen diskuterade fullblodets inslag i SWB-aveln och var överens om att SWB
ska arbeta för att vara inkluderande och göra insatser för olika typer av intressegrupper, så som till exempel
fullblodsavel.
Rapport Sto- och unghästutskottet
Utskottet hade fått in synpunkter på att ridhästtesterna är svåra att förstå för utomstående och att det
dessutom är mycket jobb och för få starter för föreningarna. Utskottet tittar på uppdateringar i regelverken till
2022.
Rapport domarutskottet
En fölbedömningskurs hade arrangerats hos GJ Dressage i juli. Det hade även arrangerats en digital domarkurs
under våren och planerade att arrangera något likande till hösten. En domarträff var även planerad till
hoppveckan på SWB Equestrian Weeks på Flyinge v. 40.
Ung SWB
Ung SWB hade genomfört en Ung SWB-träff hos Gustaf Johansson i juli och hela nio nya Unga SWBare hade
deltagit. Rapporterades även att det genomförts en HUL-utbildning under året och att Ung SWB haft fyra
deltagare med på utbildningen. Ung SWB planerar även att arrangera träningsdagar i Ung SWB Cup under
hösten förutsatt att Coronarestriktionerna inte ökar.
SWBs auktionsverksamhet
Diskuterades framtida auktionsverksamhet och flera ledamöter ansåg att det är viktigt att hålla hög kvalitet
internationellt för att stärka SWBs varumärke. Föreslogs även en auktionsetik för att minimera missförstånd
och ha tydliga riktlinjer.
Föreslogs att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera huruvida SWB ska fortsätta med
auktionsverksamheten. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera fördelar och risker med att
arrangera auktioner.

