
	  

Verksamhetsberättelse	  2014	  

Verksamhet:	  

Följande	  verksamhet	  har	  varit	  huvudinriktining	  för	  SAAF	  styrelse	  2014:	  

1. Registrera	  angloaraber	  och	  utfärda	  pass	  genom	  ASHR	  
2. Medverkat	  på	  CIAA	  konferens	  i	  Paris	  
3. Deltagit	  med	  föreningen	  under	  Sweden	  International	  Horse	  Show	  
4. Deltagit	  på	  SH:s	  möten	  och	  utbildningar	  
5. Deltagit	  vid	  samrådsmöte	  angående	  avel	  och	  semin	  i	  Jordbruksverkets	  regi	  
6. Tagit	  fram	  nytt	  informationsblad	  och	  affischer	  samt	  banderoll	  
7. Utgivit	  AngloNytt	  i	  form	  av	  webbtidning	  
8. Nå	  fler	  angloägare	  via	  sociala	  nätverk	  så	  som	  Facebook	  och	  hemsidan	  
9. Delta	  med	  representant	  i	  ASHR:s	  telefonmöten	  2014	  
10. Marknadsfört	  angloaraben	  på	  olika	  sätt	  

	  

Ekonomin:	  

Ekonomin	  i	  år	  har	  belastats	  av	  kostnader	  i	  samband	  med	  närvaron	  vid	  SIHS	  på	  Friends	  Arena	  
i	  Solna.	  Även	  om	  bl	  a	  montern	  var	  gratis	  för	  deltagande	  föreningar	  blev	  kringkostnaderna	  
höga,	  eftersom	  vi	  satsade	  på	  ett	  proffsigt	  material	  i	  form	  av	  stor	  banderoll,	  affischer	  och	  nya	  
broschyrer	  m	  m	  för	  att	  marknadsföra	  anglon,	  ett	  av	  SAAF:s	  viktigaste	  uppdrag	  som	  
rasförening.	  Detta	  material	  finns	  kvar	  och	  kan	  användas	  även	  under	  kommande	  år.	  

Medlemsavgift	  till	  ASHR,	  SH	  och	  CIAA	  har	  erlagts	  under	  året,	  dessa	  tillhör	  de	  större	  
utgifterna	  för	  året.	  Totalt	  uppgår	  dessa	  medlemsavgifter	  till	  	  6	  906,34	  SEK	  (CIAA	  300	  EUR).	  

Föreningens	  intäkter	  består	  av	  medlemsavgifter	  plus	  intäkter	  från	  registraturen.	  

Medlemsantalet	  är	  fortsatt	  litet	  (37	  st	  röstberättigade,	  varav	  13	  st	  enskilda	  medlemskap	  och	  
12	  st	  familjemedlemskap).	  

Summering:	  

Summerar	  man	  året	  2014	  så	  har	  SAAF	  deltagit	  på	  flertalet	  viktiga	  möten	  som	  till	  exempel	  
CIAA:s	  konferens	  i	  Paris.	  Föreningen	  har	  även	  haft	  ett	  stort	  engagemang	  i	  att	  få	  till	  ett	  så	  bra	  
deltagande	  som	  möjligt	  under	  Sweden	  International	  Horse	  Show,	  vilket	  vi	  gjorde	  med	  
guldstjärna	  i	  kanten!	  	  

	  


