
SVEPRE 
Klinga Gård 1008 
264 91 Klippan 

sveforpre@gmail.com 
www.svepre.se orgnr 802523-2920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

för årsmöte i SVEPRE 2021-02-28 kl 15-17 
 
 

1. Ingela Ekelund hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga deltagare hade rösträtt. 
3. Ingela Ekelund valdes till ordförande och Lisa Andrae till sekreterare för mötet. 
4. Roger Ljung valdes till protokolljusterare och Malin Skarin till rösträknare. 
5. Mötets utlysning godkändes. 
6. Dagordningen för mötet fastställdes och godkändes. 
7. Lisa Andrae läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) godkändes. 
8. Malin Skarin redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 

det senaste räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen (se bilaga) godkändes. 
9. Malin Skarin föredrog revisorernas berättelse (se bilaga) över styrelsens förvaltning under 

det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. ( I detta val deltog inte 

styrelsens ledamöter.) 
11. Beslut om oförändrade medlemsavgifter för 2021. 
12. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- 

/räkenskapsåret. Styrelsen presenterade varken en verksamhetsplan eller budget men 
informerade om planerna för årets olika fysiska och digitala medlemsaktiviteter som syftar till 
att främja en god gemenskap och ökad kunskap om rasen PRE. Styrelsen arbetar aktivt på att 
bygga upp ett föreningskapital.  

13. Inga propositioner eller motioner har inkommit inför årsmötet. 
14. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år, 2021-2023: Ingela Ekelund. 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, 2021-2023: Maria Nyström, 

Malin Skarin och Marie Lendic. 
Kvarstående styrelsemedlemmar 2020-2022: Roger Ljung. 
Fyllnadsval styrelsemedlemmar 2021-2022: Veronica Helin, Lisa Andrae och Annika 
Guterstam. 

c) Till suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år, 2021-2022 valdes Katarina Rönnkvist och 
Åsa Jerre. 

d) Till revisor för ett år, 2021-2022, valdes Rose-Marie Edberg Harderflo. Till 
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revisorsuppleant för en tid av ett år, 2021-2022, valdes Ulla Haglundh. (I detta val 
deltog inte styrelsens ledamöter.) 

e) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 2021-2022, valdes Maria Ljung 
(sammankallande) och Maria Cyrillus. 

15. Inga övriga frågor anmäldes under punkt 5. 
16. Ingela avslutade årsmötet med att tacka de närvarande och de styrelsemedlemmar som valt att 

avgå och hälsade de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna till det fortsatta arbetet. 
 
 
 
 

Sekreterare: Ordförande: 
 

 

Lisa Andrae Ingela Ekelund 
 
 

Justeringsman: 
 
 
 

Roger Ljung 
 
 
 
 
Bilagor:  Styrelsens verksamhetsberättelse 
  Styrelsens förvaltningsberättelse 
  Revisionsberättelse 

ROGER LJUNG (signerat digitalt)
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Styrelsens 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
till årsmötet i SVEPRE 2021-02-28 

 
SVEPRE avhöll årsmöte 2020-04-18 via Zoom. Till styrelse och övriga förtroendevalda valdes för 
verksamhetsåret 20-21:  
 
Kvarstående styrelsemedlemmar: 
Ingela Ekelund  Ordinarie ledamot, 2019-21, Ordförande  
Maria Nyström  Ordinarie ledamot, 2019-21  
Malin Skarin  Ordinarie ledamot, 2019-21  
Marie Lendic  Ordinarie ledamot, 2019-21  
 
Nyvalda styrelsemedlemmar: 
Annette Andersson Ordinarie ledamot, 2020-22  
Roger Ljung  Ordinarie ledamot, 2020-22  
Sandra Fritz  Ordinarie ledamot, 2020-22  
Nathalie Holm Eriksson Ordinarie ledamot, 2020-22  
Lisa Andrae  Suppleant, 2020-21 
Annika Guterstam Suppleant, 2020-21  
 
Valberedning: 
Maria Ljung  Valberedning sammankallande, 2020-21 
Maria Cyrillius  Valberedning, 2020-21  
 
Revisor: 
Rose-Marie Edberg Hardeflo   Revisor, 2020-21  
Ulla Haglundh  Revisorssuppleant, 2020-21 
 
Under året har styrelsen avhållit 12 ordinarie styrelsemöten och två extra styrelsemöten samt ett flertal 
möten i en upprättad tävlingskommitté. Året har präglats av Coronapandemin och en inplanerad PRE-
dag fick ställas in. En mycket lyckad fysisk träff gick att genomföra i augusti på Klinga Gård i Klippan. 
Istället för fysiska möten har vi avhållit ett flertal Zoom-möten med olika teman under hösten och 
vintern, samt ett medlemsmöte i november för att samla input till vårt arbete. Vi välkomnar inspel från 
er medlemmar så att vi arbetar med rätt saker! Vi har haft tre tematräffar om avel och ANCCEs nya 
avelsprogram. Vi har också haft ett möte om PRE-hästens hälsa och utfodring. Vi kommer att fortsätta 
våra temamöten under våren och planerar också för en hingstvisning på Grevagården den 11 april. 
 
Vi har under året satt igång, och lagt mycket arbete på, planering inför en PRE-Dag under 2021. Det 
kommer att bli ett showprogram, clinics och tid för trevlig samvaro som vi hoppas kommer att bli 
uppskattat. Tyvärr blir vi tvungna att återigen flytta fram datum för detta event på grund av 
Coronapandemin och har i skrivande stund inte tagit beslut om nytt datum. Det kommer att bli någon 
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gang i slutet av sommaren eller början av hösten. För att hjälpa till med finansieringen av PRE-Dagen för 
att hålla nere kostnaderna för de medverkande så har vi dragit igång ett månadslotteri med sponsrade 
vinster.  
 
Vi planerar också för SVEPRE Cup 2021, men eftersom Corona-pandemin sätter käppar I hjulet för 
många tävlingar så kommer vi istället att fokusera på mjuka värden och premiera att man tränar och 
har roligt med sin häst. Alla rider inte utan har häst på annat sätt och därför planeras för alternativa 
tävlingsmoment I Cupen för att alla skall kunna vara med.  
 
Vi vill verkligen trycka på att vi i styrelsen vill arbeta för en vänlig förening där alla som gillar PRE och 
PRE Partbred är välkomna. Vi är noga med ett positivt och konstruktivt tonläge i vårt styrelsearbete och 
inom föreningen. Under en period stängde vi ner vår informationsgrupp på Facebook eftersom vi ansåg 
att den inte längre hade något syfte. Vi ville främst satsa på vår medlemsgrupp vilken självklart står oss 
varmt om hjärtat. Efter ett tag upplevde vi att vi ändå behöver ha en kanal för att kunna förmedla 
information även utanför den rena medlemsgruppen och återstartade därför informationsgruppen. Vi 
försöker också regelbundet att uppdatera informationen på vår hemsida för de som inte använder 
facebook. Ibland skickar vi också information via mail för att säkerställa att samtliga medlemmar har 
tillgång till viktig information. 
 
Utöver de medlemsträffar och aktiviteter vi ordnat under året så har vi också bevakat vad som händer 
hos ANCCE och i övriga hästsverige som kan påverka oss PRE-ägare. Vi har en pågående kontakt med 
Jordbruksverket m.fl. instanser angående stambokstjänster som vi anser skall vara öppna för alla inom 
EU på ett likvärdigt sätt genomatt kunna ha  direktkontakt med stamboken i Spanien om man så önskar. 
Vi har också lämnat ett yttrande till regeringskansliet  angående den så kallade 
Övergödningsutredningen som skapade mycket rabalder i hästsverige under 2020. Vi hade i det 
sammanhanget också kontakt med LRF Häst och HNS och har därmed upparbetat en bra kontakt för 
framtida frågor där vi kan samarbeta. 
 
Februari 2021 
 
För SVEPRE 
Styrelsen 
 
Bilagor: Dagordning för årsmötet 
 Balansräkning och resultaträkning 200101-201231 
 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2020 
 



Balansrapport
SVEPRE
8025232920
Räkenskapsår: 2020-01-01 till 2020-12-31 Utskriven: 2021-02-21
Period: 2020-01-01 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V115

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1460 Lager av handelsvaror 0,00 2 883,00 2 883,00
1910 Kassa 0,00 0,00 0,00
1920 PlusGiro 0,00 0,00 0,00
1930 Företagskonto / affärskonto 9 755,75 15 123,43 24 879,18
1931 Sparkonto 1 400,00 -1 400,00 0,00
1940 Övriga bankkonton 0,00 0,00 0,00

Summa Omsättningstillgångar 11 155,75 16 606,43 27 762,18

Summa tillgångar 11 155,75 16 606,43 27 762,18

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
2083 Medlemsinsatser 0,00 0,00 0,00
2099 Årets resultat 4 255,75 21 106,43 25 362,18

Summa Eget kapital 4 255,75 21 106,43 25 362,18

Kortfristiga skulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder 5 000,00 -5 000,00 0,00
2790 Övriga löneavdrag 0,00 0,00 0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
2899 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
2970 Förutbetalda intäkter 1 900,00 500,00 2 400,00
2999 OBS-konto 0,00 0,00 0,00

Summa Kortfristiga skulder 6 900,00 -4 500,00 2 400,00

Summa eget kapital och skulder 11 155,75 16 606,43 27 762,18



Resultatrapport
SVEPRE
8025232920
Räkenskapsår: 2020-01-01 till 2020-12-31 Utskriven: 2021-02-21
Period: 2020-01-01 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V115

Period

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3110 Intäkter profilartiklar 3 685,00

3 685,00

Övriga rörelseintäkter
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 17 300,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter 3 890,00
3993 Erhållna donationer och gåvor 5 916,18

27 106,18

Summa rörelsens intäkter 30 791,18

Rörelsens kostnader
Varukostnader
4010 Inköp material och varor 5 679,00
4960 Förändring av lager av handelsvaror -2 883,00

2 796,00

Administrationskostnader
6250 Postbefordran 1 013,00
6540 IT-tjänster 4 300,75
6570 Bankkostnader 1 575,00

6 888,75

Summa rörelsens kostnader -9 684,75

Rörelsens resultat
Summa rörelsens resultat 21 106,43



Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 21 106,43

Beräknat resultat
Beräknat resultat 21 106,43



Revisionsberättelse 

Jag har granskat bokföringen för SVEPRE 8025232920 räkenskapsåret 
2020-01-01 till 2020-12-31. 

Detta innefattar kontroll av huvudbok, verifikationslista, bankkonton. Efter 
avslutad granskning anser jag att alla verifikationer har bokförts på ett 
korrekt sätt och att bokföringen i övrigt stämmer med verkligheten. 
Upprättad balansräkning och resultaträkning har avstämts mot tidigare 
nämnda underlag och fastställer enligt min mening föreningens 
finansiella ställning och resultat. 

Det är min uppfattning att nuvarande, sittande styrelse bedriver 
verksamheten på ett sätt som är förenligt med antagna stadgar. 
Jag tillstyrker därmed att föreningens årsmöte beviljar sittande ledamöter 
ansvarsfrihet samt fastställer balans och resultaträkningen för 
räkenskapsåret 2020. 

Ängelholm 20210127 

2b/   
Rose-Marie Edberg Harleflo 


