VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Svenska Frieserhästföreningen
Inledning
Svenska Frieserhästföreningen, SFHF är en rasförening med syfte att främja frieserhästen och dess
särart. Föreningen verkar för ökad kännedom om frieserhästen och dess användning samt främja
aveln i Sverige och tillse att KFPS regler efterlevs.
Svenska Frieserhästföreningen har under året varit medlem i riksorganisationen Svenska
Hästavelsförbundet.
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 167 st en ökning med 23 medlemmar sedan 2016
samma tid.
Medlemsavgifterna har sett ut enligt följande;
Medlemsavgift SFHF; 300 kr
Familjemedlem; +50 kr
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande; Lotta Kallberg Walldén
Vice ordförande; Annika Palmgren
Sekreterare; Mikaela Brandin
Kassör; Susanne Skalin
Övriga ledamöter;
Amarins Bouma,
Ulrika Holst,
Ewa Ring (avgick oktober 2017).
Suppleanter; Stefan Lagerblad
Ulrika Söderberg (avgick oktober 2017)
Revisorer:
Päivi Jokkela
Mildred Kronstrand
Valberedning:
Mildred Kronstrand (sammankallande)
Ann-Margret Johansson
Åsa Jonasson
11 styrelsemöten hölls under år 2017, varav ett konstituerande samt en extrastämma där en andra
revisor tillsattes.
Styrelsemötena har hållits per telefon, Skype och Facebook.
Både ordinarie ledamöter och suppleanter är kallade vid mötena.

Styrelsen har en egen Facebook-sida där beslut kan tas mellan mötena som sedan förs till
efterkommande mötesprotokoll.

Styrelsens berättelse
2017 har varit ett otroligt bra år med bra stämning på forum och i kommunikationen med våra
medlemmar.
Trots 2 avhopp från styrelsen och svagt engagemang har vi ändå kämpat på för att se framåt.
Styrelsen valdes in av totalt 13 personer vid årsmötet på Kolswa Herrgård.
19 medlemsröster inkl fullmakter.
9 medlemmar var på plats varav 7 röstberättigade. På plats fanns även 2 fullmakter.
8 medlemmar deltog via SKYPE varav 6 röstberättigade, via SKYPE fanns även 4 fullmakter.
Som texten ovan nämner testade vi även att medlemmar kunde delta via Skype i år, lite strul innan
allt kom igång men till slut hade vi även det under kontroll.
Styrelsen har lagt otroligt mycket tid på premieringen och 25-årsjubileumet under året.
Vi har även kollat upp olika förslag på föreningsgrejer från medlemmar.
I flera av fallen har det visat sig att det blir alldeles för dyrt att ta fram i nuläget. Men vi har ett avtal
på den fina hovkratsen som vi fick förslag på från en medlem.
Medlemstidning via nätet har skapats och skickats ut.
Stort fokus har legat på att lösa depositionsavgifterna som varit ett problem under några år. Vi
hoppas det ska vara helt löst inom kort.
Vi har även tillsatt en så kallad internrevision där bokföringen/ekonomin har granskats av en
utomstående person med mångårig erfarenhet. Bokföringen har efter det byggts upp i projekt och
specificerats.
Vid styrelsemöten har det flera gånger varit så att mötet inte varit beslutsmässigt på grund av för få
deltagare.
På grund av det har vi i år testat att hålla ett alternativt styrelsemöte via fb där dagordning med
punkter läggs in. Det mötet har haft en början och ett förutbestämt slut.
Flera bra evenemang har genomförts och föreningen har synts på olika håll i landet.
Årets premiering och 25-årsjubileum fick gott betyg av både medlemmar och domare.
I juni planerades en kurs i IBOPridning hos Maria Falk som tyvärr fick ställas in pga för få anmälda.
Biljetter till SIHS lottades ut i november bland intresserade medlemmar.
Prestationsprisvinnaren presenteras på årsmötet 2018.
Under året har vi använt vårt medlemsregister flitigt för att skicka massmail till alla våra medlemmar.
Vi jobbar fortfarande med en kassörsmail och en infomail som går till flera personer för att svar ska
kunna ges snabbt.

Ekonomiskt så har det varit ett år som ser bedrövligt ut på pappret men som i verkligheten ser hyfsad
ut.
Eftersom släpande depositionsavgifter och kostnader som släpat efter har betalats ser det värre ut
än vad det är. Men för att någon gång komma på +-0 och kunna starta om med en korrekt

balansrapport så har det varit nödvändigt.
Evenemangen har inte kostat föreningen några stora summor i år på grund av styrelsens och några
medlemmars stora engagemang.
Medlemsantalet har ökat med 23e medlemmar! vilket är så roligt och ökande medlemsantal skapar
en förutsättning för att få föreningen att fungera bra framåt.
Det är också därför som vi valt att gå tillbaka till att skicka ut fakturor på medlemskapet, det medför
mer jobb men kan vi få några till att stanna kvar som medlemmar på grund av det så är det värt det!
Under början av 2018 påbörjades ett samarbete med Studiefrämjandet, detta för att få stöd med att
söka statsbidrag bland annat.
Styrelsen kan inte nog betona vikten av att medlemmarna sätter sig in i vilka de ska rösta på vid
årsmötet. Det är avgörande för föreningen att styrelsen består av personer som brinner för att
utveckla föreningen och som är engagerade samt vet vad föreningen skall stå för och ser till
medlemmars önskemål i möjligaste mån.
Det är bättre för föreningen och styrelsens fortsatta arbete att färre engagerade styrelsemedlemmar
finns i styrelsen är många oengagerade!

Beskrivning av genomförd verksamhet
Premiering
Efter genomförd undersökning bland föreningens medlemmar och de som avsåg att premiera
beslutades att premiering skulle hållas Mjölby. Vi valde en plats som vi ansåg vara mitt i alla
medlemmar som valde att anmäla sitt intresse. Dit styrelsen ansåg att flest av de som anmält intresse
att visa skulle kunna köra till.
I slutändan premierades totalt 21 (26 anmälda?) hästar 2017 och 3 (4 anmälda) visades för IBOP test.
Det hölls en miniclinic där kfps domare berättade för publik och deltagare vad som bedöms. Även en
miniclinic inför IBOPen hölls där domarna berättade vad de vill se under en IBOP.
Gemensam middag anordnades på kvällen med god uppslutning, över 70 personer!
Alla resultat återfinns på SFHF & KPFS hemsida.
Under premieringsdagarna utsågs även champion i de olika klasserna.
Vi hade fantastiska sponsorer under premieringshelgen.
Jenna Vainionpää var föreningens fotograf under den här helgen.
25-årsjubileum
Hölls under premieringshelgen i Mjölby och var mycket uppskattad.
Medlemmar fick visa upp sig och sina hästar för publik.
Där uppmärksammade vi även våra lite större uppfödare genom tiderna.
Även här gjorde Jenna Vainionpää ett strålande jobb som vår fotograf.
Evenemang
Föreningen har under året varit representerade med medlemmar och hästar på uppvisningar och i
rasboxar på Sweden International Horse Show, EuroHorse i Göteborg, EM i Göteborg, Tyresö SlottSlottshästen, Skara Hästival och MILA-mässan i Malmö.
På samtliga platser har medlemmar ställt upp med hästar i rasboxar och i uppvisningar.
Nya medlemmar har värvats och många befintliga medlemmar har kommit och hälsat.
Medlemsutskick
Massmail har flera gånger under året gått ut till medlemmar via medlemsregistret MyClub.
Vi har också påbörjat arbetet med att försöka skicka ut webbaserade medlemstidningar och gjorde
ett första utskick i december som var väldigt uppskattat.

Medlemsgåva
I år blev medlemsgåvan en reflexväst med sfhf logga på ryggen. Skickades ut den 19/12 till alla
fullbetalande medlemmar.
Uppfödare och avel
Stall Norrhult med Mildred Kronstrand i spetsen höll öppet hus för alla intresserade frieserfantaster
den 14/5-2018.
Hemsida och Facebookgrupper
Websidan har uppdaterats med ny information, tydligare sökvägar och fler bilder.
Vi erbjuder frieserfantaster att annonsera sina till saluhästar på websidan och på Svenska
Frieserhästföreningens gillasida på Facebook. Sidan har ca 767 följare. (690 följare 2016)
Gillasidan på facebook, Medlemssidan på facebook, websidan och mail via medlemsregistret har
varit våra informationskanaler.
Prestationspris
Vi uppmuntrar våra medlemmar att ansöka om prestationspriset. Prestationsprisvinnaren
presenteras på årsmötet 2018.
Sportpredikat
Kriterierna för Sportpredikat uppdaterades 2017 och de nya finns att se på hemsidan.
Erbjudanden
Via Strömsbergs gård kan vi erbjuda kläder med sfhf logga på.
Hovkrats med logga på tas fram av ett företag i Kalmar efter att minst 20 hovkratsar beställts.
Registerförande förening
I början av 2017 har styrelsen fattat beslut om att lägga ner ärendet på grund av jordbrukets krav om
att vi i sådant fall behöver stå på egna ben och inte ligga under KFPS.
Medlemsregister
Det nya medlemsregistret är igång för fullt. Med detta är målsättningen att underlätta hantering av
medlemmar i både SFHF och KFPS och minimera handläggningstider kring stamtavlor och andra KFPS
relaterade frågor.
Det ligger dock på medlemmarna efter påminnelse från styrelsen att se till att kontaktinformation är
korrekt. Då kan styrelsen på ett enkelt sätt nå alla medlemmar via mail framöver.
Medlemmar kan även skapa konto och uppdatera sina uppgifter och se sina fakturor.
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