
  

           Verksamhetsberättelse 2010 

 

 

Det huvudsakliga arbetet i Svenska Angloarabföreningens styrelse under verksamhetsåret 
har varit 

• Fortsatt arbete med hästpass och registreringar 
• Styrelsearbete och kommittéarbete -främst genom telefonmöten 
• Förnyande av plan & riktlinjer, föreningens stadgar, hingst och storeglementen 
• Arbete med anledning av SJV:s ändrade krav på avelsorganisationer 
• Genomfört Riksutställning 2010 i Örebro 
• Produktion och utgivning av Anglonytt 
• Stimulerat och deltagit i samarbete mellan SAAF och CIAA samt andra nordiska 

angloarabföreningar 
• SAAF har i sin ägo semin efter anglohingstarna Phaeton x och Shiva Du Loup x. 

Några semindoser efter dessa har dock inte sålts detta år.  
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Avelskommittén 
Kommittén har bestått av Lena Gävert, Maud Delling, Madelen Ohlzon och Ann Gyllenswärd.  



Representanter 
Representant i SH har varit Madelen Ohlzon. Rasrepresentanter har varit Maud Delling och 
Ann Gyllenswärd. 

 
Ekonomi 
Resultatet för 2010 blev -10 542 kr 
Inga nedskrivningar har gjorts detta år. Omsättningen blev 33 005 kr. 
SAAF har för närvarande god likviditet. De likvida medel vi har kommer till stor del från 
intäkter i registraturen som ett resultat av alla hästpass som utfärdats de senaste åren. 
 
Medlemsavgiften för 2010 har varit 230 kr för enskild medlem samt 320 kr för familj. 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls i Huskvarna. Vid mötet hölls sedvanliga förhandlingar.  

Extra årsmöte 
Ett extra årsmöte hölls i Skara i juli för att välja ordförande samt fyllnadsval till styrelsen.  
Anders Vickman valdes enhälligt till ordförande i föreningen. 

 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar under året har varit 59 st. 

 
Information och PR-verksamhet 
Anglonytt utkom med fyra nummer. Webbredaktör för angloarab.se har varit Gudrun 
Gustavson. 

 
Övrigt 
Dubbeldiplom tilldelades Toulouce x (Business - Tantieme) på treårstestet i Strömsholm. 
Toulouce blev också guldbelönad och BIS på Angloriks 2010. 

Tävlingschampionatet 2010 vanns av Miranda Kedbäck på Queen Teemer x. 

Till Årets Anglo utsågs utsågs av årsmötet Kon-Tiki x, för sin bedrift att ha vunnit Svenskt 
unghästchampionat i fälttävlan för 4-åriga hästar 2009. 

 


