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Styrelsen sammanträdde 12 gånger under året. En person
pga.
d livssituation.
luta om en komplett styrelse.
Arbetsfördelningen under året har varit någorlunda jämt utspridd över styrelsemedlemmarna. Då
vissa har suttit på information och erfarenhet sedan tidigare år har vissa tyngre punkter naturligt
fallit på dem.
Styrelsen har träffats vid
tillfällen i Småland och Skåne för arbetsmöte där
och strategi har diskuterats. D
sstall.
fram och/eller förändrat policydokumenten, arbetsordning, effektrapport samt tagit fram en ny
insamlingspolicy vilka alla r inskickade till FRII i enlighet med deras kvalitetskod.
Svar på remissen till Jordbruksverket skickades in. Samt utbildning av styrelsemedlemmar.
Verksamheten
Föreningen Svenska Hästars Värn (SHV) är en ideell förening som grundades 1993 och har medlemmar
över hela landet, både stödjande och aktiva. Föreningens huvudsakliga syfte är att hjälpa hästar i nöd
med hjälp av allmänhetens stöd och att ge alla hästar möjligheten till bra och värdigt liv. I detta ingår
att genom olika aktiviteter samla in pengar då verksamheten drivs genom privata gåvor och
är beroende av ett stort antal frivilligas arbetsinsatser.
Svensk Insamlingskontroll (90-konto)
användningen
mlingskontroll. Efter en
kontroll i slutet av 2017
2018.
Medlemmar
Antalet registrerade medlemsavgifter uppgick
årets utgång 92 stycken livstidsmedlemmar.

1302 stycken. Av dessa var vid

Arbetsgrupper
–
Anette Vilhelmsson. De har under året jobbat med att omplacera hästar som behöver hitta nya hem.
De har även kämpat hårt med hästbesöken, praktiska lösningar samt hitta nya akuthem för
behövande hästar.
fem stycken av f
. Fyra stycken
.
M
direkt till oss I styrelsen, men också mycket som privata meddelande via våra
sociala medier och
om folk som akut vill bli av med sina hästar pga
ekonomiska anledningar eller ändrade livssituationer. Samtliga vanvårds
dare då
dessa ska vara
da till
ddsenhet.
Hästrapport 2017
12

.













Shv Hobo. pga. svåra problem med tänderna
Shv Zobra: fick foderstrupsförstoppning som ledde till lunginflammation
Shv Tronja: misstänkt tumör
Shv Grynet: försämring i spatt
Shv Napoleon: bukhinneinflammation
Shv Champis: pga. atros i ett knä
Shv Åke: försämrad hälsa utan förbättring
Shv Trasan: pga. ålder
Shv Plutten: pga. ålder
Shv Karamell: hittades avliden i hagen
Shv Zelé: pga. ålder
Shv Busen pga. atros I ryggen

r under 2017
Under 2017 har 4 st
2017 fanns 90

.
som ägdes

.

Sponsorgruppen – ansvarig Carina Nordell
a.
organisationen.
Vi har också haft föremånen att få mycket sponsring I form av foder, utrustning och tävlingsvinster av
våra sponsorer under olika hästmässor bl.a. till Stockholm och Göteborg horse show. Vi har då
kunnat exponera föreningen tillsammans med våra sponsorer på ett större och proffsigare sätt.
Eventgruppen- ansvarig Felicia Airosto
;





Gothenburg Horse show
Stockholm International Horse show
Grevlunda Grand Prix
Rotbrunna

Vi har
edverkat vid andra mindre event, tävlingar och loppisar
Alla I styrelsen har vid minst ett tillfälle varit med på något av eventet tillsammans med äldre och nya
aktivt värvade medlemmar och på det sättet kunna utbilda och lära många om föreningen och vad vi
tillsammans vill ha för budskap och ändamål.
Faddergruppen – ansvarig Maria Andersson tillsammans med Louise Petersson
funnits 4 stycken f
star, SHV Lucy, SHV Vanja, SHV Blue Boy och SHV Lina.
15personer har under
. Ett nytt koncept har tagits fram då man är fadder
till hästarna som grupp istället för enskilda hästar. Man supportrar på det sättet alla fadderhästar
tillsammans på en och samma gång, istället för varje häst för sig. Utskick till faddrarna har skett 4ggr
under året.
Lokala avdelningar – Jennie Rosewall region Skåne, Anette Vilhelmsson region Västmanland,
Uppland och Stockholm
I Skåne har den lokala avdelningen haft ett par sammanträffanden och mindre event under året för
att få in fler medlemmar I regionen och informera om föreningen.
I Upplands- och Stockholmsområdet har Anette jobbat på att strata upp en ny lokalavdelning och
pratat med en hel del aktiva medlemmar som vill engagera sig i föreningen på en lokal och större
nivå.
Räddningsstallgruppen – Carina Nordell, Mats Balke och Jennie Rosewall,
Gruppen har under 2017 tillsammans jobbat intensivt för att få fram flera intressanta förslag på ett
alternativt Räddningstall för våra akuthästar och rehabilitering för hovbärande djur. Förslagen har till
största del funnits I södra Skåne trakten men också ett i västra Götaland. Vi har genom
Räddningstallsgruppen tillsammans på styrelsemötena kommit en lång väg och hoppas på att kunna
slå fast I en lösning under gällande år.
Hemsida & Sociala medier – Maria Andersson
Maria har under året jobbat regelbundet med att uppdatera hemsidan och Facebook bl.a. med
aktuella händelser, eventinbjudningar. Då hemsidan är vår främsta marknadsföring och föreningens
ansikte utåt har vi varit mycket noga med att korrekt och endast aktuell information ses och läses på
vår hemsida och sociala medier.

. Till styrelse, funktionärer och akutvärdar har ersättning
.
Samarbeten
.
Övrigt:
Tidningen gavs ut vid 4 tillfällen under 2017. Ansvarig utgivare har varit ordförande med stor hjälp av
Anette Vilhelmsson
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