
	  
	  
Verksamhetsberättelse	  2012	  
 
Verksamhet: 
Följande verksamhet har varit huvudinriktning för SAAF Styrelse under 2012: 
 
SAAF:s verksamhet under året kan indelas i två faser:  
 

A) Perioden före beslut från Jordbruksverket: 
 

1. Fortsatt formering av arbetsstrukturen för ASHR, Avelsföreningen för 
Specialhästraser 

2. Besvarandet av frågor kring ASHR:s ansökan för angloarab till Jordbruksverket 
som avelsorganisation. 

3. Anpassning av SAAF:s  reglementen till Fransk Stambok, som numera är 
moderstambok för den svenska angloaraben. 

4. Beslut om att avstå genomföra Riksutställning/Avelsvärdering tills beslut kommit 
från Jordbruksverket. 

5. Deltagande i CIAA-konferens i Lyon 2012 som  
a. resulterade i fortsatt lägsta medlemsavgift för Sverige även om vår svenska 

stambok tas upp i högsta godkännande nivån. 
b. innebar att CIAA går vidare för att bli en internationell stambok för 

angloaraber 
6. Deltagande i SH-möten 2012 
7. Begäran om utträde ur SH 
8. Försöka nå ut till fler anglo-ägare via sociala nätverk så som Facebook 
9. Medlemsinformation via AngloNytt 
10. Ordförandefrågan efter att Anders Vickman lämnade uppdraget löstes genom att 

vice ordförande Maud Delling trädde in på posten fram till årsmötet 2013. 
 

 
B) Perioden efter beslut från Jordbruksverket: 

 
1. Godkännande av ASHR från Jordbruksverket inkom 2012-12-03. 
2. Perioden efter det har varit inriktad på att effektuera beslut för att kunna motsvara 

de myndighetskrav som ställts på SAAF via ASHR. Vilket inneburit: 
a. Beslut kring inköp av dokumentskåp 
b. Beslut kring inköp av nya passpärmar och stämplar 

3. Avtalsarbete gentemot ASHR 
4. Begäran om inträde i SH efter att SH skrivit avtal med ASHR 
5. Planera för Riksutställning 
6. Beslut kring priser för registreringar mm 

 



Ekonomin 

Ekonomiskt har det också varit ett år med stora begränsningar i inkomster och stora utgifter. 
Medlemsavgifter i CIAA, ASHR och SH tillhör årets större utgifter. Deltagande i CIAA-
konferensen innebar en nödvändig kostnad för att bevaka SAAFs intressen.  
 
Medlemsantalet har fortsatt sjunka och är på en låg nivå. 
 
 
Summering 
 
Summerar man året 2012 så har SAAF Styrelse lyckats med att få rasföreningen godkänd via 
ASHR, som är passutfärdande myndighet för angloaraber i Sverige.  
 
Detta arbete har tagit enorm tid och mycket engagemang, vilket har inneburit att tiden för ett 
mer framåtgripande och avelsinriktat arbete har fått stå tillbaka.  
 
Styrelsen anser dock att det är en viktig prioritering som varit nödvändig att ta för framtiden 
för den angloarabiska hästen. 
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