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Verksamhetsberättelse för Svenska Hästars Värn 2021 

 
Styrelsen för föreningen Svenska Hästars Värn, med organisationsnummer 872800–5151, får härmed 
avge följande berättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelsen Svenska Hästars Värns sammansättning 2021 
 
Styrelsen bestod vid verksamhetsårets utgång av följande medlemmar:  
Lars-Erik Agebro  Ordförande 
Anette Vilhelmsson  Vice ordförande 
Pia Lennholm   Kassör 
Maria Andersson  Sekreterare 
Anna Nordlöf   Ledamot 
Stina Andersson  Ledamot 
Madeleine Evensen  Ledamot 
Lovisa Rask   Suppleant 
Karin Lanner   Suppleant 
Anna Appelgren   Suppleant 
 
Styrelsen sammanträdde via telefon 10 gånger under året. Årsmötet fick även det hållas på telefon 
på grund av Covid-19. Inget fysiskt arbetsmöte genomfördes under 2021. 
 
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) 
 
Sedan slutet av 2014 är föreningen godkänd av svensk insamlingskontroll att inneha ett 90-konto. 
Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på̊ att föreningens arbete uppfyller svensk insamlingskontrolls 
högt ställda etiska krav på̊ offentlig insamling och användningen av dessa medel. Att föreningen även 
fortsättningsvis uppfyller dessa krav kontrolleras löpande av svensk insamlingskontroll. Efter en 
sådan kontroll i slutet av 2021 konstaterades att förenings insamlingsverksamhet håller fortsatt hög 
kvalitet och vårt godkännande har förlängts att gälla även för 2022. 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemsavgifter uppgick vid utgången av året till 930. Av dessa var vid årets 
utgång 110 livstidsmedlemmar. 
 
Arbetsgrupper 
Hästgruppen – som ansvarar för föreningens hästar har letts av Anna Nordlöf tillsammans med 
Anette Vilhelmsson och Maria Andersson. De har under året jobbat med att hitta nya fodervärdar till 
hästar som har blivit uppsagda, och samarbetat med föreningens uppstallningsstall när det varit 
problem med våra akuthästar. 
Vid årets utgång fanns åtta (8) stycken av föreningens hästar i akuthem.  
Många personer har hört av sig med frågor om hästar som far illa och allmän hästskötsel. De flesta 
förfrågningarna kom direkt till oss i styrelsen, men också mycket som privata meddelande via våra 
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sociala medier och det gällde i första hand om folk som akut vill bli av med sina hästar pga. 
ekonomiska anledningar eller ändrade livssituationer. Samtliga vanvårds ärenden hänvisas vidare då 
dessa ska vara anmälda till respektive Länsstyrelses djurskyddsenhet. Vanvårdsansvarig under 2021 
har varit Anette Vilhelmsson. 
 
Häst rapport 2021 
Avlidna hästar under året 
Åtta (8) hästar har tyvärr lämnat föreningen under året. De finns alla bevarade i vårt minne. 

- SHV Viktor gick tragiskt bort i en brand. 
- SHV Corbain fick somna in pga ålder.  
- SHV Hunter fick somna in pga ålder. 
- SHV Jupiter fick somna in pga ålder. 
- SHV Pontus fick somna in pga ålder. 
- SHV Guinness fick somna in pga gamla skador. 
- SHV Milou fick somna in pga ålder. 
- SHV Älva fick somna in pga sjukdom. 

 
Inkomna hästar under 2021 
Under 2021 inkom ingen ny häst till föreningen. 
Vid utgången av 2021 fanns 67 hästar som ägdes av djurskyddsföreningen Svenska Hästars Värn. 
 
Sponsorgruppen – ansvarig Lovisa Rask 
Under år 2021 har organisationen haft ett antal sponsorer och samarbetspartners som stöttat 
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. 
Vi har också haft förmånen att få mycket sponsring i form av foder, utrustning från olika företag. 
 
Eventgruppen- ansvarig Maria Andersson 
Under året som gått har SHV närvarat på: 

- Hästrundan Skåne 
- Enköpings Hästloppis 
- Sweden International Horse Show 

Övriga evenemang blev tyvärr inställda pga Covid-19. 
 
Volontärgruppen-ansvarig Madeleine Evensen 
Besök på ridskolor och andra evenemang, har tyvärr inte kunnat genomföras pga den pågående 
pandemin. 
Vi har under året som gått ändå kunnat nå många via sociala medier och några har satt upp information 
på ridskolan där volontären är aktiv, och broschyrer har lagt ut i olika butiker. 
Det har varit några stora loppmarknader på FB som har inbringat pengar till akuthästarna. 
Många har skänkt hästutrustning som har används till loppmarknader och lite till några av våra hästar 
som varit i behov av utrustning. 
 
Faddergruppen – ansvarig Maria Andersson  
Konceptet bygger på att man är fadder till akuthästarna som grupp. Under året har man som fadder 
fått följa 4 olika fadderhästar. Fadderantalet har förändrats under året från 100 till 48 faddrar. 
Anledningen till att det har minskat är för att vi har rensat bort dom som hade vunnit fadderskap på 
mässor och även de som inte längre betalade för sitt fadderskap. Utskick till faddrarna har skett 4 
gånger under året. 
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Hemsida & Sociala medier – Maria Andersson 
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. Pia 
Lennholm har varit behjälplig att hela tiden hålla hemsidan uppdaterad. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi har varit god under året. Föreningen hade i likhet med tidigare år ingen 
anställd. Till styrelse, funktionärer och akutvärdar har ersättning utbetalats mot uppvisande av kvitto 
mot havda kostnader och utlägg. I övrigt hänvisas till framlagd årsredovisning. 
 
Samarbeten  
Under 2021 fanns SHV med i en artikel i Hippsons tidning. Ett samarbete startades med stiftelsen Life 
after racing. Föreningen fanns även med på SWB:s hemsida (Swedish Warmblood) en rikstäckande 
avelsorganisation med en banner. SHV fanns även med i Häst & Ridsports tidning med en annons 
inför SIHS genom Bulldog Media Group. 
 
Övrigt:  
Tidningen gavs ut vid 4 tillfällen under 2021. Ansvarig utgivare har varit ordförande Lars-Erik Agebro. 
Redaktörer för tidningen har varit Pia Lennholm och Anette Vilhelmsson. 
 
 
Underskrifter: 
 
Datum:      Datum: 
 
 
_______________________   _______________________ 
Lars-Erik Agebro Ordförande   Anette Vilhelmsson vice ordförande 
       
 
Datum:      Datum: 
 
 
________________________   ________________________ 
Pia Lennholm kassör    Maria Andersson sekreterare 
        
 
Datum:      Datum: 
 
 
_________________________   ________________________   
Anna Nordlöf ledamot    Stina Andersson ledamot 
 
 
Datum:       
 
 
__________________________    
Madeleine Evensen ledamot 
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Styrelsen sammanträdde via telefon 10 gånger under året. Årsmötet fick även det hållas på telefon 
på grund av Covid-19. Inget fysiskt arbetsmöte genomfördes under 2021. 
 
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) 
 
Sedan slutet av 2014 är föreningen godkänd av svensk insamlingskontroll att inneha ett 90-konto. 
Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på̊ att föreningens arbete uppfyller svensk insamlingskontrolls 
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kvalitet och vårt godkännande har förlängts att gälla även för 2022. 
 
Medlemmar 
Antalet registrerade medlemsavgifter uppgick vid utgången av året till 930. Av dessa var vid årets 
utgång 110 livstidsmedlemmar. 
 
Arbetsgrupper 
Hästgruppen – som ansvarar för föreningens hästar har letts av Anna Nordlöf tillsammans med 
Anette Vilhelmsson och Maria Andersson. De har under året jobbat med att hitta nya fodervärdar till 
hästar som har blivit uppsagda, och samarbetat med föreningens uppstallningsstall när det varit 
problem med våra akuthästar. 
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Många personer har hört av sig med frågor om hästar som far illa och allmän hästskötsel. De flesta 
förfrågningarna kom direkt till oss i styrelsen, men också mycket som privata meddelande via våra 







sociala medier och det gällde i första hand om folk som akut vill bli av med sina hästar pga. 
ekonomiska anledningar eller ändrade livssituationer. Samtliga vanvårds ärenden hänvisas vidare då 
dessa ska vara anmälda till respektive Länsstyrelses djurskyddsenhet. Vanvårdsansvarig under 2021 
har varit Anette Vilhelmsson. 
 
Häst rapport 2021 
Avlidna hästar under året 
Åtta (8) hästar har tyvärr lämnat föreningen under året. De finns alla bevarade i vårt minne. 


- SHV Viktor gick tragiskt bort i en brand. 
- SHV Corbain fick somna in pga ålder.  
- SHV Hunter fick somna in pga ålder. 
- SHV Jupiter fick somna in pga ålder. 
- SHV Pontus fick somna in pga ålder. 
- SHV Guinness fick somna in pga gamla skador. 
- SHV Milou fick somna in pga ålder. 
- SHV Älva fick somna in pga sjukdom. 


 
Inkomna hästar under 2021 
Under 2021 inkom ingen ny häst till föreningen. 
Vid utgången av 2021 fanns 67 hästar som ägdes av djurskyddsföreningen Svenska Hästars Värn. 
 
Sponsorgruppen – ansvarig Lovisa Rask 
Under år 2021 har organisationen haft ett antal sponsorer och samarbetspartners som stöttat 
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. 
Vi har också haft förmånen att få mycket sponsring i form av foder, utrustning från olika företag. 
 
Eventgruppen- ansvarig Maria Andersson 
Under året som gått har SHV närvarat på: 


- Hästrundan Skåne 
- Enköpings Hästloppis 
- Sweden International Horse Show 


Övriga evenemang blev tyvärr inställda pga Covid-19. 
 
Volontärgruppen-ansvarig Madeleine Evensen 
Besök på ridskolor och andra evenemang, har tyvärr inte kunnat genomföras pga den pågående 
pandemin. 
Vi har under året som gått ändå kunnat nå många via sociala medier och några har satt upp information 
på ridskolan där volontären är aktiv, och broschyrer har lagt ut i olika butiker. 
Det har varit några stora loppmarknader på FB som har inbringat pengar till akuthästarna. 
Många har skänkt hästutrustning som har används till loppmarknader och lite till några av våra hästar 
som varit i behov av utrustning. 
 
Faddergruppen – ansvarig Maria Andersson  
Konceptet bygger på att man är fadder till akuthästarna som grupp. Under året har man som fadder 
fått följa 4 olika fadderhästar. Fadderantalet har förändrats under året från 100 till 48 faddrar. 
Anledningen till att det har minskat är för att vi har rensat bort dom som hade vunnit fadderskap på 
mässor och även de som inte längre betalade för sitt fadderskap. Utskick till faddrarna har skett 4 
gånger under året. 
 







Hemsida & Sociala medier – Maria Andersson 
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. Pia 
Lennholm har varit behjälplig att hela tiden hålla hemsidan uppdaterad. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi har varit god under året. Föreningen hade i likhet med tidigare år ingen 
anställd. Till styrelse, funktionärer och akutvärdar har ersättning utbetalats mot uppvisande av kvitto 
mot havda kostnader och utlägg. I övrigt hänvisas till framlagd årsredovisning. 
 
Samarbeten  
Under 2021 fanns SHV med i en artikel i Hippsons tidning. Ett samarbete startades med stiftelsen Life 
after racing. Föreningen fanns även med på SWB:s hemsida (Swedish Warmblood) en rikstäckande 
avelsorganisation med en banner. SHV fanns även med i Häst & Ridsports tidning med en annons 
inför SIHS genom Bulldog Media Group. 
 
Övrigt:  
Tidningen gavs ut vid 4 tillfällen under 2021. Ansvarig utgivare har varit ordförande Lars-Erik Agebro. 
Redaktörer för tidningen har varit Pia Lennholm och Anette Vilhelmsson. 
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_______________________   _______________________ 
Lars-Erik Agebro Ordförande   Anette Vilhelmsson vice ordförande 
       
 
Datum:      Datum: 
 
 
________________________   ________________________ 
Pia Lennholm kassör    Maria Andersson sekreterare 
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Anna Nordlöf ledamot    Stina Andersson ledamot 
 
 
Datum:       
 
 
__________________________    
Madeleine Evensen ledamot 
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