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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2018 
 

Styrelsen för WRAS avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018 

 

Styrelsen WRAS under verksamhetsåret 
 

Funktion Namn Mandattid 

utgår 

Ordförande Björn Nilsson 2020 

Vice ordförande, Utbildning Pernilla Karlsson 2019 

Kassör Siv Melkersson 2019 

Sekreterare Patrik Swahn 2019 

Ledamot, Tävling Jessica Knoester 2020 

Ledamot, inriktning 

Sponsring 

Pia Fresk  2020 

Ledamot, Marknad 

Sponsring 

Joakim Erlandsson 2020 

 

Revisorer 
 

Namn Mandattid utgår 

Lotta Bunsow 2019 

Lotta Liljestrand 2019 

 

Revisorsupleant 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Lindvall 2019 

Vakant 2019 
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Valberedningen 
 

Namn Region Funktion Mandattid utgår 
 

Sven Fritz Syd sammankallande 2019 
Vakant Mitt  2019 
Vakant Öst  2019 
Vakant  Nord  2019 
Margareta Bäcklund Väst  2019 

 

 

Disciplinnämnd 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Jonsson 2020 

Stina Gatel sammankallande 2020 

Lotta Bunsow 2020 

Marcus Bäcklund (Fyllnadsval) 2019 

Mats Åkesson 2019 

(Julia Johansson (fyllnadsval)  2019 

 

 

 

Styrelsens redovisning av arbetsuppgifter, delegerade av 
årsstämman. 
 
Vid 2018 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.  
 



   
      

   

____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                        

Förbundsstyrelsen 
WRAS 
 
 

Western Riders Association of Sweden 

 
 

- Avtal och faktureringen med Nethorse 
 

- Dela ut WRAS Championat på förbundsstämman 
 

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

- Domarkonventet januari 2018.  
 

- WRAS hade en utställningsmonter samt utförde uppvisningar på 
Strömsholmsdagarna 2018. 

  

- WRAS hade en utställningsmonter High Chaparral Horse Show. 
 

- Huvudsponsoravtal med försäkringsbolaget Sveland djurförsäkringar. 
 

- Arbetat tillsammans med försäkringsbolaget Sveland att arrangera Sveland 
Western Cup 2019. 

 
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 2018 har det hållits regelbundna styrelsemöten. 

 Konstituerande möte Quality Hotel Friends 20180422 

 Telefonmöte 20180516 

 Telefonmöte 20180613 

 Hotel Victoria 20180819 

 Telefonmöte 20181024 Telefonmöte 20181121 

 Telefonmöte 20181219 

 Telefonmöte 20190109 

 Hotel Elite Tower Marina 20190223-24 

 Telefonmöte 20190317 
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Förbundsstämma 
 
Årsmötet hölls den 2018-04-21 på Quality hotel Friends Arena. 
 
Uppgifter från förbundsstämman 2018 
 
Följande uppdrag fick förbundsstyrelsen från förbundsstämman att arbeta med under 
verksamhetsåret 2018: 
 

- Fortsätta arbetet, samarbetet försäkringsbolaget Sveland och Sveland Western 

Cup. 

- Rätta upp förenings och förbundsstadgarna enlig beslutade propositioner och 

motioner. 

 

WRAS regionala koordinatormöte (höstkonvent). 
 
Den 24 – 25 november anordnades det regionalt koordinatormöte. 
 
De frågor som togs upp under dessa dagar var: 
  

 Doping, dopingreglerna  

 Tävlingssystemet. 

 Budget koordinatorerna 

 Mässor, via koordinatorerna. 

 WRAS Swedish Masters AllBreeds by WRAS/Sveland Western Cup 

 Färdplan för WRAS  

 Rapportering efter tävling ska in efter varje tävling och kommer bli web-baserat 
2019. 

 Testgrupp för licenser 

 Regler för förlustbidraget. 

 Boskapslicenserna  

 Utbildning 
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Antal föreningar 
 
Antal anslutna WRAS klubbar 2018 är 27 st.  
 

Utskotten 
 

Tävling 

 
Under året har 36 tävlingar genomförts. Bara några få har ställts in och de allra flesta har 
fått ett positivt resultat. WRAS bar betalat ut förlustbidrag till 4 klubbar. 
 
Licenser som lösts är:  
 

 A-licens  312 st 

 Y-licens 72 st 

 H-licens 97 st 

 H1-licens 1 st 

 Boskapslicens 32st 
 
Det är mindre sålda licenser än 2017 samtidigt har tävlingar runt om i Sverige 
rapporterat ökning av starter på tävlingarna. 
 

Regelboken 
 
WRAS har sålt 401 st regelböcker då den nya regelboken 2018/2019 började gälla. 
Domarna och ryttare har under året noterat en del förslag till ändringar som tillförs i 
nästa regelbok eller som tillägg under 2019. 
 

Tävlingssystemet  
 
Tävlingssystemet är föråldrat och under året har WRAS jobbat med att hitta andra 
alternativ, det finns några som varit intressanta men inget som vi ändå velat gå vidare 
med utan letar vidare. 
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Kommunikationsutskottet 
 
Under höstmötet med de regionala koordinatorerna skissades det fram en grov färdplan 
för GDPR arbetet samt grafisk profil som ska kommuniceras ut till föreningarna.  
 

Utbildningsutskottet och ungdomsutskottet 
 
Domarmötet avhölls 27/1 på Arlandastad. Fem domare och tre tävlingsledarutbildare 
deltog.  
Inom ramen för Hästnäringens ungdomssatsning (HUS) genomfördes flertal 
ungdomsprojekt under året: 
6–8 april anordnade Ockelbo Ryttarförening boskapsclinic på Nordviks Lantbruksskola. 
Sju ridskoleelever och fyra ridskolehästar deltog i kursen. 
6 – 10 juni var WRAS ungdomar med i uppvisningar på Strömsholms tävlingarna. 
WRAS anordnade ungdomsläger på lövåsens gård i dalarna 9–12/8. 14 ungdomar i 
åldern 11–24 år deltog på lägret som leddes av Stina Gatel och Pernilla Karlsson. 
2 november anordnade Ockelbo Ryttarförening lassokastningskurs med åtta deltagare.  
En ungdomsrosett har tagits fram. Den ska delas ut till de ungdomar som deltar på D-B 
tävlingar som en extra uppmuntran. 
 
HNS hästvälfärdsgrupp har under året haft sex telefonmöten och ett fysiskt möte.   
Två viktiga frågor under året har varit smittskydd och antidoping.  
Två remisser har behandlats och svar har lämnats till jordbruksverket och 
regeringskansliet. De remisser som behandlats är föreskrifter för tävling och träning med 
djur och remiss som behandlat inhysningssystem för hästar.  
 
Näringsdepartementets samarbetsgrupp i hästfrågor har haft två möten under året.   
Frågor som lyfts inom gruppen är: hästnäringens samhällsekonomiska effekter, 
foderbristen, gemensam hästföretagarstrategi, hur hästen och ridningen får plats i 
samhällsplaneringen.  
 

Marknads och sponsringsutskottet 
 
Marknadsutskottets fokus har under 2018 legat på att utveckla det samarbete som 

startade i december 2017 och löper under tre år mellan WRAS och Sveland 

Djurförsäkringar.  
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Som ett led i detta började de första skisserna på en gemensam western cup att ritas 

upp.  

Sveland har under flera år, framgångsrikt, använt ett liknande koncept inom svenska 

Ridsportförbundet, kallat SvelandCup och som har vänt sig till lokala klubbar runt om i 

Sverige. De har under ett löpande år arrangerat deltävlingar och där finalister från hela 

landet möts i en gemensam höstfinal. 

Syftet är att tillsammans med Svelands marknadsavdelning öka fokus på 

westernridningen och lyfta statusen på de WRAS-föreningar som organiserar en 

deltävling. WRAS åtnjuter Svelands mediekanaler och Sveland får möjligheten att kunna 

kommunicera med vår målgrupp. Som ett naturligt steg i detta arbete har 

marknadsutskottet tillsammans med tävlingsutskottet arbetat fram nödvändiga verktyg 

för att cupen skall fortsätta att utvecklas under kommande år. 

 

För att understryka WRAS satsning har den gemensamma gruppen skapat en plattform 

för en större tävling på Axevalla under hösten 2019. Tävlingen kommer att gå under 

namnet Swedish Masters AllBreed by WRAS och skall som höjdpunkt inrymma finalen i 

Sveland Western Cup.  

 

Övriga sponsorer såsom All That Western och High Chaparral, syns i WRAS regelbok, 

2018-2019. 

 

Övrig verksamhet 
 

Disciplinnämnden 
Disciplinnämnden har under detta verksamhetsår inte haft några fysiska möten. Inga 
disciplinärenden under verksamhetsåret. 
 
 

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. 
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TLU gruppen för 2018 har bestått av: 
 
Lotta Bünsow, region Öst, sammankallande för gruppen. 
Anita Kufeldt, region Väst 
Vakant, region Syd 
Håkan Forsström, region Nord 
Per Dynemar, region 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 
 
 
Förtjänsttecken som delats ut under verksamhetsåret. 
 
Inga förtjänsttecken delades ut under verksamhetsåret. 

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 2019 delas ut till: 
 
Trail B-klass 

 Carlsson My Gangster 
Showmanship at Halter B-klass 

 Öhman Frida Emeri 
Western Pleasure B-klass 

 Wilhsson Clara Hi tech microchip 
Reining B-klass 

 Bengtsson Sofia Cody Smart Peter 
Dummy Tying B-klass 

 Johansson Christian Milos 
Dummy Stopping B-klass 

 Carlsson Karl-Erik Slickrocks Logan 
Barrel Race B-klass 

 Hallgren Emma Miss Maya 
Ranch Trail B-klass 

 Nilsson Sofie Iccy Tekila 
Versatile Horse B-klass 

 Lindberg Hanna Catalyst Tequila 
Trail At Hand B-klass 

 Siekas Ann-Charlott Artic Beily 
Pole Bending B-klass 

 Hedstrand Josefin Legolas Zäta 
Western Riding B-klass 

 Svensson Lislott QQ Imachocolatechili 
Ranch Riding B-klass 

 Jönsson Therese High Frostbite Stop 
Western Horsemanship B-klass 

 Wilhsson Clara Hi tech microchip 
Dummy Roping B-klass 

 Carlsson Karl-Erik Slickrocks Logan 
Herd Work B-klass 

 Karlsson Emil Mee cat 
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Westernsverige 
 
WRAS är medlem i Westernsverige och har även deltagit i styrelsearbetet under 
verksamhetsåret.  
 

HNS 
Hästnäringens representationsråd (HRR) har haft två träffar under året, 20180223 och 
20180926 och däremellan har det hållits ett antal arbetsmöten. 
 
Några av de frågor som har behandlats är: 
 
 

 Hästnäringens Riksanläggningar, Flyinge rapporterar det bästa resultatet på länge.  

  Regional samverkan 

 Hästnäringens Unga Ledare (HUL) 

 Digital marknadsplats, ett samarbete har nu inletts med Hippson Market.  

 Test och Rådgivningscenter för banunderlag 

 Hästunderstödda Insatser (HUI) 

 Valår och politikeraktiviteter 

 Arbetsmarknad 

 Arbete i hästnäringen 

 Hästföretagarcentrum  

 Kvalitetssäkringsprojekten (hästföretagande och gymnasieskolor) 

 HNS, Wången m.fl. har beviljats en förstudie  

  Statistikmodell för hästnäringen 

 DjurrättsaktivismViktigt för hästnäringen att bevaka och ”vara beredda 

 Kommande EU-lagstiftning AHL 

 Nuläge - spelomregleringen och hästnäringens framtida finansiering. 

  Värderingar, policys och #visparkarbakut 

 Attraktivitet - hur ökar vi intresset för hästnäringen? 
Dvs. hur ska vi kunna ”surfa på framgångsvågen 
HNS PR/Kommunikationsplan .Se filmerna från kampanjen Mitt Hästjobb: 
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-
hastforetag/mitt- 

https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-hastforetag/mitt-
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-arbetsmarknad-och-hallbara-hastforetag/mitt-
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 Vi måste bli bättre på att sälja in vår sport.  

 Skapa instegssajt - när man söker på häst så är det översta träffen.  

 Brukshästcentrum - nytt koncept för utveckling av det nystartade 
Brukshästcentrumet på Wången.  

 Hästnäringens Unga Ledare (HUL)  

 Under året har ett tiotal politikerträffar genomförts, både på riksnivå och 
regionalt.  

 Arbetet med förändring av Konsumentköplagen (KKL) 

 Inom satsningen på Regional Samverkan finns nu koordinatorer i alla län förutom 
Gotland.  

 Projekten om kvalitetssäkring av hästverksamheter och hästgymnasier 

 Det breda arbetet med kommunikation. 

 Spelomregleringen och hästnäringens framtida finansiering 

 Värdegrundsarbetet – alltid levande! 

 Hästnäringens innovationer inom näringen: https://hastnaringen.se/innovation/ 

 Digitala hästföretagarutbildningen: https://www.lrf.se/om-
lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-
hastforetag/ 

 
 

Hästnäringens djurvälfärdskommitté  
 
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 

https://hastnaringen.se/innovation/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-hastforetag/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-hastforetag/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-hastforetag/
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 Central databas hästregister och att hästar måste ha en hemvist  
 Skattefrågor 
 Hästföretagarecentrum  
 Grön näring 
 EU-stöd  
 Webbutbildningar 
 Framtidsvision 2020. 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 
 

Jordbruksverket 
 
Remissförslag. Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539). 

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

