Rapport från styrelsemöte i SWB, ASVH Service AB och Equine
Swede Horse den 11 maj på distans över Microsoft Teams
Avelsledarrapport
Rapporterades att antal betäckta ston hade gått upp med 21% jämfört med föregående år, påpekades dock
att det är för tidigt på året för att utfallet ska anses tillförlitligt. Antalet avelsrådgivningar låg vid
sammanträdet på 100 vilket var en ökning jämfört med tidigare år då antalet legat på runt 80.
Grenspecifika avelsprogram
Presenterades avelsutskottets arbete med specifika avelsprogram i dressyr, hoppning och så kallade
multitalanger. Avelsutskottet planerade att skicka ut underlaget till regionala föreningar och sprida i SWBs
kanaler för att få in synpunkter på arbetet. Utskicket är tänkt som en upptakt för en avelskonferens 2021.
Rapport domarutskottet
Rapporterades att det genomförts två digitala domarträffar i april med god uppslutning. Planerades för en
fölbedömningskurs till sommaren och att ge SWBs domare förtur på biljetter till Unghäst-VM. Det planerades
även för en separat domarresa till hösten 2021.
Rapport ungdomssektionen
Ungdomssektionen hade fått in tre nya ledamöter, Gillis Santesson, Embla Lindquist och Anna-Lena Johansson.
Rapporterades även att ungdomssektionen jobbar med sociala medier och digitala aktiviteter i väntan på att
Coronarestriktionerna ska släppa.
VD-rapport/Ekonomi
Även om omvärlden var fortsatt osäker presenterade verksamheten fortsatt goda siffror. Antalet medlemmar
och antalet betäckta ston pekade på att intresset för avel och uppfödning växer. Rapporterades att SWB hade
cirka 5400 medlemmar vid tiden för mötet jämfört med 5660 för helåret 2020.
Styrelsen godkändes följande vid mötet:
-

Hållbarhetspolicy
Media & kommunikationspolicy
Integritetspolicy
Föreslagen arbetsordning

Beslut per capsulam
Beslut gällande prestationshingstar som av olika anledningar inte visats upp för slutgodkännande vid SWBs
Bruksprov 2021. Till följd av Coronarestriktionerna och EHV-viruset hade inte SWB kunnat anordna
uppsamlingstillfällen för dessa hingstar varav det föreslogs att dessa hingstar istället visas upp för aktuell AVNledamot snarast möjligt dock senast 9 maj 2021. Samtliga styrelsemedlemmar hade godkänt förslaget med
svar via mejl mellan 31 mars – 9 april.
Bekräftade styrelsen beslutet per capsulam att godkänna förslaget.

