Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Svenska Shirehästföreningen avger här verksamhetsberättelse för 2014.
Styrelsen har bestått av ordförande Annika Jonasson, sekreterare och vice ordförande Jeanette
Åkerman, kassör Therese Karlsson, vice kassör och ansvarig föreningsartiklar Karin
Emilsson, Emelia Kosel Clydesdalefrågor, Pernilla Uberth ungdomsfrågor via Svenska
Hästavelsförbundets Ungdomsråd, Anki Ekbom kontaktperson Friends samt Sandra
Carlander.
Styrelsen har under året haft 6 telefonmöten och ett fysiskt möte i oktober på Fattiggården, då
vi främst gick igenom praktiska frågor till Friends Arena i november. Föreningen hade sitt
årsmöte den 1 februari i Västra Tunhems hembygdsgård utanför Trollhättan. Tyvärr var
deltagandet lågt, då ett oväder lagt sig över södra Sverige. Vi som var på plats avnjöt
kallskuret och chokladmousse till firande av föreningens 20-årsjubileum.
Vi har varit representerade på Svenska Hästavelsförbundets årsstämma på
naturbruksgymnasiet Nuntorp, Västra Götaland den 24 maj, deltog gjorde Annika Jonasson
samt halvårsstämma 29 november i Stockholm med Ing-Marie Pettersson.
Föreningstidningen Giganten har utgetts endast två nummer, av kostnadsskäl. Det är många
medlemmar som betalar sin medlemsavgift väldigt sent, vilket gör budgetering komplicerat.
Hemsidan sköts av webmaster Lina Runander.
Styrelsens två huvudfrågor har varit planering av Riks 2015 samt deltagande som rasförening
på Stockholm International Horse Shows specialmässa ”Horses Made in Sweden” på Friends
Arena i Solna 27-30 november. Styrelsen har med hjälp av ett antal medlemmar lagt mycket
tid och kraft åt till detta arrangemang, vilket också märkts av de positiva kommentarerna
efteråt. Therese Karlsson har varit praktisk samordnare ihop med Emelia Kosel och Pernilla
Uberth.
Deltagandet i mässan har varit ett så speciellt tillfälle för oss att marknadsföra våra raser, att
årets arbete inom styrelsen samt ekonomi varit fokuserade till denna weekend.
Verksamhetsberättelsen avslutas därför med ett TACK till alla inblandade;
Monterbemanning; Anna och Annika Jonasson, Therese Karlsson och Tony Settle, Ing-Marie
o Roger Pettersson med barnbarnet Miranda, Anna Forsell och Pia Andersson med
monterhästen Docka som också reds i paddockprogrammet av Pia, Linda och Tobias
Ahrnborg med monterhästen Chapplin också han visad i paddockprogrammet i
westernridning. Mikaela Andersson och Tobias samt Annie Nilsson och Mikael hjälpte också
till i montern.
Mest tid på plats var Emelia Kosel med sina tre flitiga hästhjälpare Rebecka Karlsson samt
Lina och Sofia Ringblom som redan på tisdagen var på plats med hästen ”Fairy”, vagn och
utrustning. Inne på stora arenan kördes ”Fairy” med tomtevagn, red gjorde Annie Nilsson på
Clydesdalen Tom, Linda Ahrnborg på Shiren Chapplin och Mikaela Andersson på Shiren
Aragorn.
Samt ett tack inte minst till er som stannade hemma som häst- och barnvakter!
Föreningen representerades på Årets Kallblod under lördagen av Clydesdalestot Ferrywell
”Fairy” ägare Emelia Kosel, Shiregårdens Baron och Shiregårdens Angel båda Shire från
Shiregården utanför Umeå- Jan och Anette Bergström. Vi gratulerar Shiregårdens Angel som
tog hem titeln Årets Kallblod!
Hälsningar Annika

