Verksamhetsberättelse 2008
Det huvudsakliga arbetet i Svenska Angloarabföreningens styrelse under verksamhetsåret har
varit enligt plan:
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•
•

Genomfört riksutställning 2008 tillsammans med Svenska Shagya-Arabföreningen,
vilket resulterade i ett uppslag i tidningen Ridsport.
Fortsatt arbete med hästpass och registreringar
Antalet födda hästar ligger på en fortsatt låg nivå – dvs ca 10-12/år.
Styrelsearbete och kommittéarbete – mycket kontakt genom mail mellan
styrelsemedlemmarna
Produktion och utgivning av AngloNytt. Åsa Blom har gjort ett mycket uppskattat
arbete med att förnya tidningen.
Hemsidan – som hålls ständigt uppdaterad och aktuell tack vare Anki Lundberg
Informerat oss om SH:s.möten
Stimulerat och deltagit i samarbete mellan SAAF och CIAA samt andra nordiska
angloarabföreningar.
SAAF har i sin ägo semin efter anglohingsten Shiva Du Loup x. Några semindoser av
dessa har dock inte sålts detta år.
SAAFs plan- och riktlinjer för 2007 och framåt är formellt antagna 2008
Tävlingschampionatet har vunnits av Hanna Blomdell på Rosenbom x. På
unghästsidan var det Vicky Hansen på Zalmiyac x med 68p som visat framfötterna.
Medlemsansvarig har varit Malin Palm som dessvärre avsagt sig fortsatt styrelsearbete
p g a för stor arbetsbelastning i övrigt. Vi tackar Malin väldigt mycket för sin insats
dels som medlemsansvarig dels som medlem i styrelsen.
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Avelskommittén
Kommitten har bestått av Lena Gävert, Maud Delling, Madelen Ohlzon och Ann Gyllenswärd. Arbetet
har genomförts genom korrespondens samt telefon och e-post.
Representanter
Representant i SH har varit Madelen Ohlzon. Rasrepresentanter har varit Maud Delling och
Ann Gyllenswärd
Ekonomi.
Resultatet för 2008 blev - 5 638.89 kr, efter att nedskrivning gjorts av värdet av seminlagret efter
Shiva du Loup med 5000 kr och av lagret av klubbvaror med 963, 90 kr .
Före dessa nedskrivningar var rörelseresultatet + 325,01 kr. Omsättningen var 34009 kr. SAAF har för
närvarande god likviditet.
Resultat av riksutställningen blev - 2 391 kr inräknat varuförsäljning under utställningen, 860 kr.
Medlemsavgiften har varit oförändrat 210 kr för enskild medlem samt 300 kr för familj.
Årsmöte
Årsmötet hölls på Plönninge och 6 medlemmar var närvarande på plats, 9 st per telefon. Vid mötet
hölls sedvanliga förhandlingar. Vid mötet valdes Rislyckans Samantha till Årets Anglo 2007.
Medlemsantal
Föreningen hade vid årets slut 59 medlemmar.
Information och PR-verksamhet.
AngloNytt har utkommit med tre nummer. Åsa Blom är ny redaktör för AngloNytt, vilken har lyft
tidningen till en helt ny nivå. Mycket uppskattat!
SAAF:s webbplats, www.angloarab.se som sköts av Anki Lundberg, är nu mycket omfattande. Sedan
drygt ett halvår tillbaka visar statistiken på att antalet unika besökare har varierat mellan 3300 – 4700
per månad.
Sektion Mellan
Sylvia Ljung som ordförande har hållit i Tävlingschampionatet tillsammans med Therese Björklund
som har sammanställt resultaten. Tävlingschampionatet är ett championat för angloaraber som tävlar
på klubb-, lokal och regional nivå i grenarna hoppning, dressyr, fälttävlan och distans.
Resultatet från Tävlingschampionaten är klart. Segrade gjorde Hanna Blomdell på anglovalacken
Rosenbom x, kategori D, med 100p.
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