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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2017 
 

Styrelsen för WRAS avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017 

 

Styrelsen WRAS under verksamhetsåret 
 
 

Funktion Namn Mandattid utgår 

Ordförande Björn Nilsson 2018 

Vice ordförande, Utbildning Pernilla Karlsson 2019 

Kassör Siv Melkersson 2019 

Sekreterare Patrik Swahn 2019 

Ledamot, Tävling Carina Stridh 2018 

Ledamot, inriktning ekonomi Lars Hallberg  2018 

Ledamot, Marknad Sponsring Joakim Erlandsson 2018 

 

Revisorer 
 

Namn Mandattid utgår 

Lotta Bunsow 2018 

Lotta Liljestrand 2018 

 

 

Revisorsupleant 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Lindvall 2018 

Ulla Fridh 2018 
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Valberedningen 
 

Namn Distrikt Funktion Mandattid utgår 
 

Sven Fritz Syd sammankallande 2019 
Vakant Mitt  2018 
Niklas Karlberg (Öst) Öst 

(Fyllnadsval) 
 2018 

Jenny Karlsson (Nord) Nord  2019 
Margareta Bäcklund Väst  2019 

 

 

Disciplinnämnd 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Jonsson 2018 

Stina Gatel sammankallande 2018 

Lotta Bunsow 2018 

Elisabeth Brandin 2019 

Mats Åkesson 2019 

Jessica Knoester 2019 

 

Styrelsens redovisning av arbetsuppgifter, delegerade av årsstämman 2017. 
 

Vid 2017 års förbundsmöte behandlades de motioner och propositioner som blev till 
arbetsuppgifter för förbundsstyrelsen. 
 

Viktiga händelser under året 
Styrelsens arbete har under året har bestått av verksamhetsarbete och tävlingsverksamhet.  
 

- Avtal och faktureringen med Nethorse 
 

- Westerngalan, dela ut WRAS Championat på galan 
 

- Framtagandet av ny upplaga regelboken 2018-2019 
 

- Projekt ”Unga westernryttare på ridskolan” har även genomförts i år 
 

- Domarkonventet januari 2018 
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- WRAS hade en utställningsmonter samt utförde uppvisningar på Strömsholmsdagarna 2017 

 
- WRAS hade en utställningsmonter High Chaparral Horse Show 

 
- WRAS hade en utställningsmonter på Western SM 2017 

 
- Huvudsponsoravtal med försäkringsbolaget Sveland 

 

 
WRAS är medlem i branschorganisationen LRF Häst och har även en plats i LRF Hästdelegationen. 
WRAS sitter även med som representant i HNS, Hästnäringens representationsråd och i 
djurvälfärdskommittén. 
 

Förbundsstyrelsemöten 
Under verksamhetsåret 2017 har det hållits:  

• Konstituerande 20170429 I samband med årsstämman 2017 

• Styrelsemöte Winery 20170430 

• Telefonmöte 20170517 

• Telefonmöte 20170621 

• Hotell Högland 20170805 

• Telefonmöte 20170913 

• Telefonmöte 20171005 

• Extra årsstämma 20171111 

• Arlanda stad 20180114 

• Telefonmöte 20180214 

• Telefonmöte 20180321 
 

Förbundsstämma 
 

Årsmötet hölls den 2017-04-29 på Winery Hotel. 
 

Uppgifter från förbundsstämman 2017 
 
Följande uppdrag fick förbundsstyrelsen från förbundsstämman att arbeta med under 
verksamhetsåret 2017: 
 

- Planera för en extra förbundsstämma hösten 2017 

- Fortsätta arbetet med att utveckla tävlingarna. 
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WRAS höstkonvent. 
 

Inget höstkonvent anordnades 2017. 
 

Antal föreningar 
 

Antal anslutna WRAS klubbar 2015 är 28 st.  
 
 

Utskotten 
 
Tävling 

Tävlingsutskottet har under året haft ett fysiskt möte, den 30 april i anslutning till WRAS 
årsstämma. Övrig kontakt har varit via mail.  
 
Tävlingar 
Antal sålda ryttarlicenser var 432 , en minskning med tre licenser från 2016 då det såldes 435 
stycken ryttarlicenser. Antal sålda hästlicenser var 141, 2016 såldes 147. En naturlig sänkning då 
WRAS säljer många livstids licenser på häst. Antal sålda boskapslicenser har ökat, 2017 såldes 51 
jämfört med 34 st. 2016.  
13 domarlicenser såldes. 
Under året erbjöds 45 tävlingar, varav 7 blev inställda. Till de 38 tävlingar som arrangerades var 
det totalt 769 ekipage anmälda. 2320 starter är inrapporterade till Förbundet men siffran totalt för 
antalet starter ligger i verkligheten högre då KM, DM och klasser på E-nivå ej rapporteras in.   
WRAS har under året betalat ut fyra stycken förlustbidrag för tävlingar. 
 
Regelboken 
Domarna, tävlingsledarutbildarna och tävlingsutskottet har under året arbetat med att ta fram den 
nya regelboken för 2018/2019. Regelboken är baserad på AQHAs regelbok och efter förslag som 
inkommit under 2016 och 2017.  
Det såldes 62 stycken regelböcker under året. 
Utöver dessa grupper har hänsyn tagits till synpunkter/förslag inkomna från enskilda medlemmar. 
Den uppdaterade regelboken har varit ute på remiss under hösten 2017 och kommer att börja 
gälla från och med 1 mars 2018. 
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Tävlingssystemet 
Ett ständigt arbete med att förbättra tävlingssystemet pågår.  Tävlingssystemet vi har nu är 
föråldrat och WRAS Förbundsstyrelse har tittat på ett nytt tävlingssystem. Ambitionen är att 
sjösätta det nya systemet med början 2019.  
 

Kommunikationsutskottet 
 

Nyheter och information har löpande lagts ut på hemsidan och Facebook, samt skickats ut till 
distrikt och klubbar under året. 
 
Varje vecka inkommer e-post till WRAS från medlemmar, föreningar och andra hästrelaterande 
organisationer som besvaras. 
 

Utbildningsutskottet 
 

28–29 januari 2017 hölls domarmöte i Falkenberg i samarbete med WCWR. 
Tio av WRAS domare deltog samt en domare från WRAN. I samband med domarmötet hölls 
fortbildning för tävlingsledarutbildarna.   
 

Ungdomsutskottet 
Ungdomar från ridskoleprojektet i Ockelbo hade en mycket uppskattad uppvisning på Strömsholm 
under nationaldagstävlingarna.  
 WRU i samarbete med Hallstaviks ryttarförening har genomfört ett ridskoleprojekt.  
18 – 19 augusti arragerade WRAS i samarbete med HCWR ett ungdomsläger på High Chaparall. 
Från WRAS deltog 22 unga som fick träna för Stina Gatel och Fredrik Nilsson. Eva Nilsson höll 
utbildning i första hjälpen vid ridolycka.  
25 – 26 november hölls planeringskonferens för ungdomssatsning 2018. Många av de idéer som 
diskuterades hade ungdomarna tagit fram vid workshop på lägret. 
 

Marknad o sponsring 
 

WRAS har skrivit under ett treårsavtal med försäkringsbolaget SVELAND.  
Sveland är vår huvudsponsor. Även pågått arbete med att få sponsorer till regelboken. Regelboken 
kommer även denna gång innehålla reklam från företag. 
 

Övrig verksamhet 
 

Disciplinnämnden 
Disciplinnämnden har under detta verksamhetsår inte haft några fysiska möten. Inga 
disciplinärenden under verksamhetsåret. 
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Tävlingsledareutbildare 
Under verksamhetsåret har TLU gruppen arbetat med att ta fram riktlinjer på hur TLU gruppen ska 
arbeta.  
 
TLU gruppen är även behjälplig med uppdatering av regelbokoken och annat material som FS 
finner att TLU kan hjälpa till med. 
 
TLU gruppen för 2017 har bestått av: 
 

Lotta Bünsow, Dist Öst, sammankallande för gruppen. 
Anita Kufeldt, Dist Väst 
Vakant, Dist Syd 
Lars Lindwall, Dist Nord 
Per Dynemar, Dist Nord 
 

Märkeskontrollanter 
 
Se listan: http://www.wras.se/filer/1_markeskontrollanter2015.xls 
Och http://www.wras.se/filer/1_20110815godkannandeavmarkeskontrollant.pdf 

 
Tävlingsledare 
Länk till listan.  http://www.wras.se/sida.asp?id=97&sid=4&did=3&spid=1 

 
Domare 
WRAS har licensierade domare som har gått domarutbildningen. Utbildningen är i två steg med ett 
avslutande prov.  
 
Lista på licensierade domare:  http://www.wras.se/sida.asp?id=96&sid=4&did=3&spid=1 
 

Domarseminarium 
Lördagen den 30 januari 2018 hölls ett domarseminarium. Stor del av dagen upptogs av att gå 
igenom den nya regelboken 2018-2019.  
 

Förtjänsttecken som delas ut under verksamhetsåret. 
 
Guldnål: Kicki Näsström MWR , totalt 17 år 
Guldnål: Lars Lindvall MSWR, totalt 15 år 

Bronsnål: Emma Pakisjärvi-Forsberg MSWR, totalt 5 år  
 

 
 

http://www.wras.se/filer/1_markeskontrollanter2015.xls
http://www.wras.se/filer/1_20110815godkannandeavmarkeskontrollant.pdf
http://www.wras.se/sida.asp?id=97&sid=4&did=3&spid=1
http://www.wras.se/sida.asp?id=96&sid=4&did=3&spid=1
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WRAS Championat 
 
Championatpriser kommer att på förbundsstämman 2018 delas ut till: 

• Showmanship at Halter- Maria Egnor 

• Trail at Hand – Maria Egnor 

• Dummy Tying – Kenny Green Pettersson 

• Dummy Stopping – Christian Johansson 

• Dummy Roping – Anton Johansson 

• Trail – Carina Strid 

• Ranch Trail – Sofie Strandberg 

• Western Pleasure – Clara Wilhsson 

• Reining – Kim Frykman 

• Western Riding – Ingela Ynghagen 

• Ranch Riding – Sofie Strandberg 

• Western Horsemanship – Sofie Strandberg 

• Barrel Race – Nathalie Steffner 

• Pole Bending – Josefin Hedstrand 

• Herd Work – Daniel Henriksson 

 

Westernsverige 
WRAS är medlem i Westernsverige och ingår även i styrelsen för Westernsverige.  Deltagit i 
styrelsemöten och praktiskt arbete under verksamhetsåret.  

 
HNS 
Hästnäringens representationsråd (HRR) har haft två träffar under året och däremellan har det 
hållits ett antal arbetsmöten. 
 

De frågor som har behandlats är: 
- Spelutredningen 
- Morgondagens Hästjobb / Hästföretagarcentrum  
- Nytt Forskning- och Utvecklingsprogram 2018-2019.  
- Extern finansiering – en möjlighet att utveckla med hjälp av EU:s olika struktrurfonder samt 

stiftelser och fonder. 
- Hästnäringens utmaningar inför 2018, workshop och strategiplanering  
- Lika villkor – en nyckelfråga för svensk hästnäring, pågående förändringen på spelmarknaden.  
- ATG – vägen mot att bli Nordens största spelbolag  
- Hästnäringen 2020 och HNS Strategiplan 2017-2020 
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- Aktuella projekt: Regional Samverkan, Bantestorganisation. 
- Hästunderstödd terapi (HUT) - fortsatta undersökningar kring möjlighet att ta fram utbildning 

på området. 

- Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket kommer fortsätta sin granskning av hästnäringen under 
ytterligare två år.  

- Nytt inom hästforskning och den strategisk Forsknings- och Innovationsagendan  
- Horses made in Sweden, att främja den svenskfödda hästen  
- Kommittéarbetet 2017-2018 som består av Djurvälfärdsgruppen.  
- Kvalitetssäkrade gymnasieutbildningar för häst.  
- Hästnäringens framtidsdagar 
- EM 2017, Ridsport EM i Göteborg 2017.  

 

 
 

Hästnäringens djurvälfärdskommitté  
Under sommaren kom ett förslag från jordbruksverket på nya föreskrifter för hästhållning (L 101). 
Ett skarpt remissyttrande lämnades vilket hade till följd att jordbruksverket drog tillbaka förslaget 
för omarbetning. Nytt förslag väntas under våren 2018. Det behövs ett bättre system för 
smittspårning. Hästar idag reser mycket både inom och utom landet vilket ökar risken för smitta 
även smittor som vi har varit förskonade från förut i Sverige.  
 
Arbetet med att hästar ska ha en folkbokföringsadress är igång. 
 
En proposition väntas under våren för ny djurskyddslag som föreslås träda ikraft 
1 april 2019. 
 
Näringslivsdepartements samarbetsgrupp i hästfrågor har under året haft två möten där WRAS 
deltagit. 
 

LRF Häst 
WRAS är medlem i LRF hästråd. I rådet ingår flertalet hästorganisationer. WRAS har deltagit på 
rådsmöten samt arbetsgruppsmöten med LRF häst. 
 
De frågor man har tagit upp under verksamhetsåret är: 
 

• Djurskyddslagen 
• Central databas hästregister och att hästar måste ha en hemvist  
• Skattefrågor 
• Hästföretagarecentrum  
• Grön näring 
• EU-stöd  
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• Webbutbildningar 
• Framtidsvision 2018. Fler organisationer vill bli medlemmar i LRF-häst. 
• Positionera hästen i jordbrukspolitiken 
• Anordnandet av hästföretagardagar.   
• Kvalitetssäkring för hästnäringen och hästföretagande 

 
WRAS ingår i Hästdelegationen. Mer info om LRF häst under: http://www.lrf.se/om-
lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/ 
 

Hästnäringensyrkesnämnd (HYN) 
 
WRAS ingår som företrädare för hästnäringsorganisationer. Se HYN hemsida: 
http://www.hyn.se/main/index.php?id=20 

http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/
http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/
http://www.hyn.se/main/index.php?id=20

