
Verksamhetsberättelse för Svenska Hästars Värn 2016 

 

Styrelsen för föreningen Svenska Hästars Värn, med organisationsnummer 872800-5151, får 

härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelsen Svenska Hästars Värns sammansättning 2016 

 

Styrelsen bestod vid verksamhetsårets utgång av följande medlemmar: 

Terese Askerstedt Ordförande 

Carina Nordell Vice ordförande 

Mats Balke  Kassör 

Maria andersson Ledamot 

Lotta Björkén Ledamot 

Vakant  Ledamot 

Annelie Kristiansson  Suppleant, Sekreterare 

Vakant   4 Suppleanter 

 

 

Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året. Varav två arbetshelger. Två personer som 

valdes in i styrelsen på årsmötet avgick kort därefter pga förändringar i deras arbetssituation. 

Styrelsen vill framföra att det är av största vikt att årsmötet beslutar om en komplett styrelse 

då arbetsfördelningen på en så liten styrelse som detta år blir allt för betungande. 

Under året har arbetsbelastningen på styrelsen varit extremt stor detta pga. att styrelsen inte 

varit fulltalig utan endast bestått av fem ledamöter. Som ett resultat av detta har vi i styrelsen 

valt att fokusera på det strategiska utvecklingsarbetet i föreningen utan att för den skulle ge 

avkall på att sköta det löpande arbete. Detta arbete att mynnat ut i ett utkast till en vision för 

möjliga framtida organisationsformer för SHV. Arbete med att ta fram ett väl underbyggt 

förslag kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår. 

Styrelsen vill framföra att det är av största vikt att årsmötet får möjlighet att besluta om en 

komplett styrelse då arbetsfördelningen på en så liten styrelse som detta år blir allt för 

betungande. 

 

Verksamheten 

Svensk Insamlingskontroll (90-konto) 

Sedan slutet av 2014 är föreningen godkänd av Svenska insamlingskontroll att inneha ett 90-

konto. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att föreningens arbete uppfyller Svenska 

insamlingskontrolls högt ställda etiska krav på offentlig insamling och användingen av dessa 

medel. Att förening även fortsättningsvis uppfyller dessa krav kontrolleras löpande av Svensk 

insamlingskontroll. Efter en sådan kontroll i slutet av 2016 konstaterades att förenings 

insamlingsverksamhet håller fortsatt hög kvalitet och vårt godkännande har förlängts att gälla 

även för 2017. 

 

Medlemmar 

Antalet registrerade medlemsavgifter uppgick vid utgången av året till 1391 stycken. Av dessa 

var vid årets utgång 90 stycken livstidsmedlemmar. 

 

Arbetsgrupper 

 

Hästgruppen – som ansvarar för föreningens hästar har letts av Carina Nordell. 



Vid årets utgång fanns 8 st av föreningens hästar i akuthem. 2 st av dessa var registrerade som 

fadderhästar. 

 

Hästrapport 2016 
Avlidna hästar under året 

11 hästar har tyvärr lämnat föreningen under året. De finns alla bevarade i vårt minne.  

 

SHV Napoleon I – åldersrelaterade problem, 29 år 

SHV QueenIda – generell smärta relaterad till äldre skada, hon blev ca 15 år 

SHV Muffins – kraftig generell klåda med återkommande febertoppar, han blev 18 år 

SHV Lacoste – fraktur, han blev 16 år 

SHV Cruise – svår definierbar hälta som hastigt förvärrades, han blev 5 år 

SHV Lillstrumpa – fång och cushing, han blev 21 år 

 

Inkomna hästar under 2016 

Under 2016 har 3 nya hästar inkommit till föreningen. 

Vid utgången av 2016 fanns 99 hästar som ägs av djurskyddsföreningen Svenska Hästars 

Värn.  

 

Sponsorgruppen – ansvarig Carina Nordell 

Under år 2016 har organisationen haft ett antal sponsorer och samarbetspartners som stöttar 

verksamheten både ekonomiskt och med material till hästarna.  

Ett antal hovslagare, massörer, instruktörer och terapeuter har under året erbjudit sina tjänster 

till både akut- och foderhästar. Flera aktiva medlemmar över hela landet har genom olika 

aktiviteter samlat in och skänkt medel och utrustning till organisationen. 

 

Eventgruppen- ansvarig Lotta Björken 

Under året som gått har SHV haft en monter vid följande event;  

Gothenburg Horse show 

Kalmar Horse show 

Elmia Scandinavian Horse show 

Stockholm International Horse show 

Vi har även medverkat vid andra mindre event. 

Vi har haft flera UF ungdomar som anordnat event och på så sätt stöttat föreningen. 

 

Faddergruppen – ansvarig Jenny Larsson 

Under året har det funnits 2 fadderhästar, SHV Lucy och SHV Jocke. 

7 personer har under året varit faddrar till dessa.  

 

Vanvårdsärenden – ansvariga Carina Nordell 

Många personer har hört av sig med frågor om hästar som far illa och allmän hästskötsel. De 

flesta förfrågningarna kom under betesperioden och gällde i första hand för lite foder och 

avsaknad av hovvård. Samtliga ärenden är anmälda till respektive Länsstyrelses 

djurskyddsenhet. 

 

Organisationsgruppen-ansvariga är hela styrelsen 

Styrelsen har träffats vid två tillfällen för arbetsmöte där föreningens framtid och strategi har 

diskuterats detta har lett till en vision kring hur föreningen ska se ut framöver samt två projekt 

kring lokala föreningar. 



Styrelsen har under året tagit fram och/eller förändrat policydokumenten arbetsordning, 

effektrapport samt insamlingspolicy vilka även är inskickade till FRII i enlighet med deras 

kvalitetskod. 

 

Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi har varit god under året. Föreningen hade i likhet med tidigare år ingen 

anställd. Till styrelse, funktionärer och akutuppstallaren har ersättning utbetalts mot 

uppvisande av kvitto mot havda kostnader och utlägg. Kassör tillstod ett arvode enlig t 

årsmötesbeslut 2016 på 5000 kronor. Föreninge har under året ansökt om bidrag från Svenska 

Djurskyddsföreingen och har erhållit 50 000 kronor till veterinärvård till föreningens akut. I 

övrigt hänvisas till framlagd årsredovisning. 

 

Samarbeten 
Föreningen har under året arbetat aktivt med att skapa flera viktiga relationer inom 

hästvärlden. Befintliga samarbeten har fördjupats och flera nya har tillkommit. 

 

Övrigt 

 Medlemstidningen gavs ut 3 gånger. Terese Askerstedt och Carina Nordell ansvariga. 

 På FB-sidan fanns vid årsskiftet drygt 11 130 personer som gillar och följer sidan.  

 Sedan lanseringen av den nya hemsidan har vi haft nästan 30 000 besök.  


