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Protokoll WRAS Förbundsårsstämma 
2019 

Via Teams 2021-04-24 
Ordförande Björn Nilsson öppnade årsstämman för 2019. 

 
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav 

förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 
Se bilaga 1. 
 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
Godkändes. 
 

3. Beslut om mötets behöriga utlysande. 
Mötet är behörigt utlyst. 
 

4. Val av ordförande för mötet. 
Björn Nilsson valdes till ordförande för årsstämman. 
 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 
Patrik Swahn godkändes som sekreterare för mötet. 
 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
samt två personer att fungera som rösträknare. 
Chippa Nilsson och Ingmari Gustavsson valdes till justerare och tillika rösträknare för 
årsstämman. 

 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
Björn Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen. 
 

b. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår 
Björn Nilsson föredrog förvaltningsberättelsen. 
 

c. Revisorernas berättelse för samma tid 
Björn Nilsson föredrog revisorernas berättelse. 
 

d. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 
Mötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
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8. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 
Förbundsårsstämman ger förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. 
 

9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i Kap 3, 4 §. 
Dessa flyttas till nästa förbundsårsstämma. 
 

10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. 
Förbundsårsstämman beslutade att behålla nuvarande årsavgift till förbundet 
 

11.  §11 17 Prolongering av förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter, 
ledamöter disciplinnämnd, valberednings samt valberedningens val av regionala 
koordinatorer. 
Förbundsårsstämman beslutade att prolongera förbundsstyrelse, revisorer, 
revisorssuppleanter, ledamöter      disciplinnämnd, valberedning samt valberedningens val 
av regionala koordinatorer. 

 

Bilagor: 1. Röstlängd och närvarolista WRAS förbundsårsmöte för 2019 

   2. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 

   3. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse 2019 inklusive revisorn berättelse 
 
 

Ordförande Björn Nilsson tackade för visat intresse och avslutade årsstämman för 2019. 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Björn Nilsson, ordförande   Patrik Swahn, sekreterare 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Ingmari Gustavsson, justerare   Chippa Nelson, justerare 



Röstlängd och närvarolista WRAS förbundsårsmöte för 2019
Rösträtt Förening

Ingmarie W Gustavsson X DWR
Ida Alriksson X SbWR 
 Janet Brunnström X SbWR 
Namu Nambiar X SbyWR
Lena Elfman X SbyWR
Carina Hedqvist X WRX
Michelle Lindblad Persson X WRX
Nadja Söderblom X WRU
Anna Jonson Khan X WRU
Karoline Mellgren X TWR
Jeanette Nyberg X WRSB 
Linda Ångman X WBWR
Paulin Wiklund X WRÖ
Åsa Klingberg X FRSW 
Charlotte Samuelsson X FRSW 
Stina Gatel  X GOWR 
Mia Rogsberg X GOWR 
Stina Larsson X KBWR
Johanna Berggren X KBWR
Chippa Nelson X HCWR

Sven Fritz Valberedning

Björn X Förbundsstyrelse
Pia X Förbundsstyrelse
Joakim X Förbundsstyrelse
Patrik X Förbundsstyrelse
Jessica X Förbundsstyrelse
Pernilla X Förbundsstyrelse
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsen för WRAS avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2019 

 

Styrelsen WRAS under verksamhetsåret 
 

Funktion Namn Mandattid utgår 

Ordförande Björn Nilsson 2020 

Vice ordförande, Utbildning Pernilla Karlsson 2021 

Kassör Andreas Andersson 2021 

Sekreterare Patrik Swahn 2021 

Ledamot, Tävling Jessica Knoester 2020 

Ledamot, inriktning 

Sponsring 

Pia Fresk  2020 

Ledamot, Marknad 

Sponsring 

Joakim Erlandsson 2020 

 

Revisorer 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Hallberg 2020 

Anette Albinsson 2020 

 
Revisorssuppleant 
 

Namn Mandattid utgår 

Lars Lindvall 2020 

Vakant 2020 
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Valberedningen 
 

Namn Region Funktion Mandattid utgår 
Sven Fritz Syd sammankallande 2021 
Carina Stridh Mitt  2021 
Vakant Öst  2020 
Vakant  Nord  2020 
Margareta Bäcklund Väst  2021 

 

Disciplinnämnd 
 

Namn Mandattid utgår 

Vakant 2020 

Stina Gatel sammankallande 2020 

Lotta Bünsow 2020 

Marcus Bäcklund (Omval) 2021 

Robert Brunner 2021 

 

Valberedningens förslag till regionala koordinatorer som togs till beslut på 
WRAS förbundsstyrelsemöte. 
 

Namn Region 

Maria Egnor och Lars Lindvall Nord 

Charlotta Samuelsson och Åsa Klingberg Mitt 

Maria Rogsberg och Stina Gatel Öst 

Cilla Nilsson, Mårten Karlsson Johanna 
Berggren 

Väst 

Anna Pedersen och Linda Söderlund Syd 
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Styrelsens redovisning av arbetsuppgifter, delegerade av årsstämman. 
 
Vid 2019 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 

- Dela ut WRAS Championat på förbundsstämman 

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

- Domarkonventet januari 2019.  

- WRAS hade en utställningsmonter High Chaparral Horse Show. 

- 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 2019 har följande styrelsemöten hållits: 
 

• Telefonmöte 2019-01-09 

• Tower Marina 2019-02-23 - 2019-23-24 

• Telefonmöte 2019-03-17 

• Konstituerandemöte på Quality Hotell Friends 2019-04-13 

• Quality Hotel Friends 2019-04-14 

• Telefonmöte 2019-08-14 
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• Telefonmöte 2019-09-04 

• Telefonmöte 2019-10-16 

• Hotell Portalen Jönköping 2019-11-09 – 2019-11 10 
  

Förbundsstämma 
 
Årsmöte hölls lördagen den 13 april 2019. Plats Quality Hotel Friends 
 

 
Uppgifter från förbundsstämman 2019 
 
Följande uppdrag fick förbundsstyrelsen från förbundsstämman att arbeta med under 
verksamhetsåret: 

- Fortsätta arbetet, samarbetet försäkringsbolaget Sveland och Sveland Western 

Cup. 

- Rätta upp förenings och förbundsstadgarna enlig beslutade propositioner och 

motioner. 

 

Antal föreningar 
 
Antal anslutna WRAS klubbar 2019, 25 st.  
 

Utskotten 
 

Tävlingsutskottet 
 
Under verksamhetsåret arrangerade WRAS föreningarna totalt 37 tävlingar. 

Nio av dessa tävlingar var deltävlingar i samband med Sveland Western Cup som 
avslutades med finalhelgen Swedish Masters Allbreed på Axvalla den 13–15 september. 

Sveland Western Cup med deltävlingar som startade 2019 och sponsras av Sveland 
Djurförsäkringar är ett treårsprojekt. 

Arbetet med ny regelbok, 2020–2021 har startat. 

20 ryttare blev med sina hästar WRAS-Championatvinnare på A och B nivå. 
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Licenser 2019 

Ryttarlicens A: 320 
Ryttarlicens Y: 74 
Hästlicens H: 27 
Hästlicens H1: 51 
Hästlicens Ridskolehäst: 2 
Boskapslicens: 33 
 

Kommunikationsutskottet 
 
GDPR arbetet samt grafisk profil som ska kommuniceras ut till föreningarna.  
 

Ungdoms och utbildningsansvarig 2019 
 

Domarmötet hölls denna gång i Jönköping den 26–27/1. Under dessa två dagar 
samtalade sex domare, två tävlingsledarutbildare, tävlingsansvarige i FS och 
utbildningsansvarige i FS om tävlingsåret som gått samt det kommande tävlingsåret. 
Erfarenhetsutbytet mellan domare, tävlingsledarutbildare och FS ger en tydlig bild av 
tävlingsverksamheten och är ett mycket viktigt verktyg för framtida utveckling av 
verksamheten. Genom samtal och videobedömning arbetar domarkåren aktivt för att 
upprätthålla en samsyn av bedömningen. 

Inom ramen för hästnäringens ungdomssatsning (HUS) hölls den 5–7/8 läger för 22 
stycken WRAS ungdomar på Grevagården. Lägret bekostas helt av projektmedel och 
kan därmed vara kostnadsfritt för deltagarna. Ungdomsledare var Jessica Knoster, 
instruktör Stina Gatel och projektledare Pernilla Karlsson.  

Elvira Kullberg har gått grundkursen i hästnäringens unga ledare (HUL) Utbildningen är 
nationell och med deltagare från alla organisationer inom hästnäringen. Utbildningen 
bekostas av HUS.   

Under året har HUS haft två fysiska träffar samt två telefonmöten. 

Hästnäringens djurvälfärdskommitté har under året haft två fysiska möten och ett antal 
telefonmöten. Kommittédeltagarna har under året fått utbildning i hur 
djurrättsaktivismen är uppbyggd och fungerar idag i Sverige och EU.  

Två remisser har besvarats under året. Remiss om uppstallning av djur samt remiss 
angående sanktioner vid brott mot djur. 
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Marknad & kommunikation 
 

I enlighet med vårt sponsoravtal mellan WRAS och Sveland, sjösattes under våren den 
kanske största organiserade Cupen i WRAS historia. Hela 11 klubbar anmälde intresse 
för de 9 deltävlingar som löpte från april till augusti. De arrangerades av utvalda WRAS 
klubbar runt om i regionerna. 
Försäkringsbolaget Svelands, organisation och arrangemang bjöd ryttare och arrangörer 
på ett helt nytt och mycket uppskattat koncept. 
 
Sveland ordnade fina priser från sina egna sponsorer som skickades till varje klubb inför 
tävling. 
 
Cupen mynnade i final på Axevalla i oktober och delade plats med det av WRAS samtida 
arrangemanget Swedish Masters Allbred. Under tre dagar bjöds det på tävling och finaler 
i Sveland Cup. Arrangemanget var även avsett att erbjuda en höstmässa under namnet 
Fall Fair 2019. 5 olika återförsäljare dök upp. Detta koncept skall utvecklas och renodlas 
inför nästa SMA. 
 
Källarrestaurangen från Värnamo med High Chaparralprofilen Ernesto Zuega med 
personal, ordnade frukost lunch och middag för besökare och arrangörer. 
 
Matkonceptet kommer att utvecklas inför kommande arrangemang, där fler aktörer kan 
bredda upplevelsen för publiken. 
 
Med marknadsföringsinsatser på sociala medier och klubbarnas egna sidor, fick 
arrangemanget en stor spridning och etablerade en bra plattform inför 2020. 
Med nästa Sveland Cup ser vi stora möjligheter att vidga marknadsföringen för 
westernridningen i Sverige och WRAS i synnerhet.  
Med den nya hemsidan ökar möjligheterna för styrelsen att lättare styra och öka 
annonsflödet inför cupen och därmed skapa intresse för starka varumärken att profilera 
sig för ryttare och publik. 
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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. 
 
TLU gruppen för 2019 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 

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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Förtjänsttecken som delats ut under verksamhetsåret. 
 
Inga förtjänsttecken delades ut under verksamhetsåret. 
 

WRAS Championat 
Championatpriser kommer på förbundsstämman 2020 delas ut till: 
 

 
 

Westernsverige 
  
Under året 2019 tog Westernsverige beslut att lägga ned föreningen.  
 

HNS 
Hästnäringens representationsråd (HRR) har haft två större träffar under 
verksamhetsåret. Däremellan har det hållits ett antal arbetsmöten. 
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Några av de frågor som har behandlats är: 

• Hästnäringens Riksanläggningar, Flyinge rapporterar det bästa resultatet på länge.  

• Regional samverkan 

• Hästnäringens Unga Ledare (HUL) 

• Hästunderstödda Insatser (HUI) 

• 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 

• 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)  

• Arbetet med förändring av Konsumentköplagen (KKL) 

• Projekten om kvalitetssäkring av hästverksamheter och hästgymnasier 

• Det breda arbetet med kommunikation. 

• 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/ 

 
 

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 

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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• 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
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Årsredovisning 
WESTERN RIDERS ASS'N OF SWEDEN 2019 

Lars Hallberg 
REVISOR 



Slutsats 
Jag har granskat WRAS bokslut för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019, vilket inkluderar 
resultaträkningen, balansräkningen och noterna, inklusive tillämpade redovisningsprinciper. Bokslutet 
upprättas i enlighet med den svenska finansiella rapporteringslagen. 
 
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av WRAS tillgångar, skulder och finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av resultatet av WRAS verksamhet för räkenskapsåret 1 januari - 31 
december 2019 i enlighet med den svenska redovisningslagen. 
 
Grund för slutsats 
Jag har utfört min revision i enlighet med internationella standarder för revision och de ytterligare krav som 
gäller i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder och krav beskrivs mer detaljerat i revisorns avsnitt 
"Revisorns ansvar för revision av årsredovisningen". Jag är oberoende av WRAS i enlighet med den 
internationella etiska koden för revisorer (IESBA: s etiska kod) och de ytterligare krav som gäller i Sverige, 
precis som jag har uppfyllt mina andra etiska skyldigheter enligt dessa regler och krav. Jag anser att den 
erhållna revisionsbevis är tillräcklig och lämplig som grund för min slutsats. 
 
Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna 
Ledningen ansvarar för upprättandet av finansiella rapporter som ger en rättvisande bild i enlighet med 
svenska finansiella rapporteringslagen. Ledningen ansvarar också för den interna kontroll som ledningen 
anser vara nödvändig för att upprätta finansiella rapporter utan väsentlig felaktighet, vare sig på grund av 
bedrägeri eller fel. 
 
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är ledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. att avslöja frågor som rör fortsatt verksamhet, i förekommande fall, samt att upprätta 
finansiella rapporter på grundval av redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet, såvida inte ledningen 
antingen avser att avveckla bolaget, avbryta verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än 
att göra det. 
 
Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna 
Mitt mål är att få en hög grad av säkerhet om de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig de beror på bedrägerier eller fel, och att avge ett revisionsutlåtande med en slutsats. 
 
En hög grad av säkerhet är en hög säkerhet, men garanterar inte att en revision utförd i enlighet med 
internationella revisionsstandarder och de tilläggskrav som gäller i Sverige alltid kommer att avslöja 
väsentlig felaktighet när sådan finns. Felaktig information kan uppstå till följd av bedrägeri eller fel och kan 
anses vara väsentlig om det med rimlighet kan förväntas att det, individuellt eller kollektivt, kommer att 
påverka de ekonomiska beslut som användare av de finansiella rapporterna fattar på grundval av de 
finansiella rapporterna. 
 
Som en del av en revision utförd i enlighet med International Standards on Auditing och de tilläggskrav som 
gäller i Sverige gör jag professionella bedömningar och upprätthåller professionell skepsis under revisionen. 
Dessutom: 
 

• Jag identifierar och bedömer risken för väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna, oavsett om 
det beror på bedrägerier eller fel, utformar och utför revisionsåtgärder som svar på dessa risker 
och får revisionsbevis som är tillräcklig och lämplig för att ge en grund för mitt revisionsutlåtande. 
Risken för att inte upptäcka väsentliga felaktigheter orsakade av bedrägerier är högre än väsentliga 
felaktigheter orsakade av fel, eftersom bedrägerier kan innefatta konspirationer, förfalskningar, 
avsiktliga utelämnanden, bedrägerier eller brott mot intern kontroll. 



• Får jag förståelse för den interna kontrollen som är relevant för revisionen för att kunna utforma 
revisionsåtgärder som är lämpliga för omständigheterna, men inte för att kunna uttrycka en 
slutsats om effektiviteten i företagets interna kontroll. 

• Bestämmer jag om de redovisningsprinciper som används av ledningen är lämpliga och om de 
redovisningsuppskattningar och relaterad information som upprättats av ledningen är rimliga. 

• Slutar jag om ledningens upprättande av de finansiella rapporterna på grundval av 
redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet är lämplig, och om det på grundval av det erhållna 
revisionsintyget finns betydande osäkerhet i samband med händelser eller förhållanden som kan 
skapa betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns betydande osäkerhet bör jag notera i mitt revisionsutlåtande information om det i de 
finansiella rapporterna eller, om sådan information är otillräcklig, ändra min slutsats. Mina 
slutsatser är baserade på revisionsbevis som erhållits fram till dagen för mitt revisionsutlåtande. 
Framtida händelser eller omständigheter kan dock innebära att företaget inte längre kan fortsätta 
att verka. 

• Tar jag ställning till den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella 
rapporterna, inklusive noteinformation, och om de finansiella rapporterna återspeglar de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sådant sätt att en rättvisande bild ges. Jag 
kommunicerar med ledningen om bland annat planerad omfattning och tidpunkt för revisionen 
samt väsentliga revisionsobservationer, inklusive allvarliga brister i den interna kontrollen som jag 
identifierar under revisionen. 

 
Uttalande om ledningens granskning 
Ledningen ansvarar för ledningsrapporten. 
 
Min slutsats om bokslutet inkluderar inte ledningens granskning och jag uttrycker inte någon form av slutsats 
med säkerhet om ledningens granskning. 
 
I samband med min granskning av bokslutet är det mitt ansvar att läsa ledningens granskning och i detta 
sammanhang överväga om ledningens granskning är väsentligt inkonsekvent med de finansiella rapporterna 
eller min kunskap från revisionen eller på annat sätt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
 
Dessutom är mitt ansvar att överväga om ledningens rapport innehåller nödvändig information i enlighet 
med den svenska bokslutslagen. 
 
Baserat på det utförda arbetet är det min uppfattning att företagsledningens rapport är i överensstämmelse 
med de finansiella rapporterna och har upprättats i enlighet med kraven i den svenska bokslutslagen. Jag har 
inte hittat någon betydande felinformation i ledningsrapporten. 
___________________________________ 
  
Länghem, 19 april 2021 
Lars Hallberg 
Revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WESTERN RIDERS ASS'N OF SWEDEN 
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 

Resultatrapport 
INTÄKTER   
 
Verksamhetsintäkter 
 

    

3029 Övriga  intäkter  Sveland  Cup  Final 25.154,00 
3031 Tävlingsintäkter 136.250,00 
3032 Övriga  intäkter 75.269,00 
3040 Försäljning,  A-licencer 69.400,00 
3041 Försäljning  Y-licenser 6.600,00 
3042 Försäljning  H-licenser 58.400,00 
3043 Försäljning  H1-licenser 6.000,00 
3045 Försäljning  Boskapslicenser 5.800,00 
3046 Försäljning  Domarlicenser 3.300,00 
3050 Medlemsavgifter 106.570,00 
3051 Försäljning  regelbok 5.103,00 
3061 Domarmöte 600,00 
3065 Tävlingsledarutbildning 500,00 
3095 Intäkter  Unga  Westernryttare 123.000,00 

Summa  verksamhetsintäkter 621.946,00 

Övriga  intäkter   
3995 Sponsring 50.000,00 

Summa  övriga  intäkter 50.000,00 
Summa  intäkter 671.946,00 
KOSTNADER   
Verksamhetskostnader   

4012 Utdelade  förlustbidrag -3.122,00 
4029 Kostnader  SMA -235.739,73 
4040 Årsmöte -42.892,00 
4041 Styrelsemöten -58.100,00 
4045 Domarmöten -27.826,00 
4046 Revisionskostnader -424,00 
4048 Resor  övriga  möten -22.294,50 
4049 Kostn.Arbetsmöte  i  samb.m  årsmöte -36.786,50 
4065 Kostn.TL-utbildning -6.805,00 
4090 Övriga  kostnader -2.960,00 
4095 Kostnader  Unga  Westwernryttare -136.245,00 

Summa  verksamhetskostnader -573.194,73 

Övriga  externa  kostnader 
5422 Fortnox  kostnader -2.901,82 
6110 Kontorsmaterial -424,00 



6210 Telefonkostnader -2.934,00 
6250 Porto -2.139,00 
6310 Företagsförsäkringar -19.380,00 
6540 IT-tjänster -42.798,85 
6570 Bankkostnader -1.006,50 
6571 Kostnad  Payson -1.330,00 
6981 Föreningsavg -11.520,00 

Summa  övriga  externa  kostnader -84.434,17 
Summa  kostnader -657.628,90 
      
RESULTAT 14.317,10 

  



WESTERN RIDERS ASS'N OF SWEDEN 
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 

Balansrapport ÅRL 

   2019     2018  
Varulager       

1410 Lager av råvaror     43.154,00        43.154,00  

Summa varulager     43.154,00        43.154,00  

Kundfordringar       
1510 Kundfordringar     13.175,00             250,00  

Summa kundfordringar     13.175,00             250,00  

Kassa och Bank       
1930 Bank, Företagskonto     57.787,41        86.802,41  
1932 Payson       2.956,00                     -    
1933 Ungdomsprojekt     88.063,16        76.084,17  
1940 Bank Placeringskonto   100.000,00      100.000,00  

Summa kassa och bank   248.806,57      262.886,58  

        

Summa tillgångar   305.135,57      306.290,58  

        
EGET KAPITAL       
Balanserat över-/underskott       

2091 Balanserad vinst/förlust - 232.938,92    - 233.909,92  
2099 Redovisat resultat -   72.196,65    -   79.760,55  

Summa balanserat över-/underskott - 305.135,57    - 313.670,47  

Summa eget kapital - 305.135,57    - 313.670,47  
        
SKULDER       
Leverantörsskulder       

2440 Leverantörsskulder                  -      -        505,00  

Summa leverantörsskulder                  -      -        505,00  

        
Övriga skulder       

2990 Övr interimsskulder                  -            7.884,89  

Summa övriga skulder                  -            7.884,89  

        

Summa skulder                  -            7.379,89  

        

Summa eget kapital och skulder - 305.135,57    - 306.290,58  
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