Verksamhetsberättelse ANCCE Suecia 2017
Styrelsen har sedan årsmötet 2017-04-23 haft 18 styrelsemöten samt i stort sett dagliga uppdateringar
via styrelsens facebook-grupp.
Med anledning av tidigare styrelses vägran att överlämna föreningens handlingar och bokföring till
ANCCE Suecia har styrelsearbetet till största delen varit inriktat på myndighetskontakter och rättsliga
ärenden.
Efter ett avgörande vid Gotlands Tingsrätt fastställdes ANCCE Suecias rätt till handlingar och
bokföring och dessa överlämnades till föreningen efter tre under hösten 2017 genomförda
verkställighetsförrättningar. Av handlingarna framgår att ANCCE Suecia under tidigare styrelses
förvaltning betalat styrelsearvoden för 2010-2016 svart, dvs i strid mot gällande lagstiftning. ANCCE
Suecia har därför riktat återbetalningskrav till tidigare styrelse och anmält brotten för rättslig
bedömning till Skatteverket, Polis- och Ekobrottsmyndigheten. Skatteverket och
Ekobrottsmyndigheten har pågående ärenden med anledning av ANCCE Suecias anmälningar,
medan Polismyndigheten har lagt ned sin förundersökning. Dessutom har ANCCE Suecia ett
pågående indrivningsförfarande och två tingsrättsärenden med anledning av obetalda kundfordringar.
Tre tidigare styrelsemedlemmar, Carina Blom, Sanna Hall och Sandra Bengts Henrikson valde i
protest mot ANCCE Suecias begäran om särskild handräckning mot tidigare styrelse att lämna sina
uppdrag.
Föreningen har under 2017 varit representerad vid två större evenemang, med en välbesökt monter
på Festival för den iberiska hästen på Sparreholm 27 maj och Falsterbo Horse Show 7-15 juli där Sara
Hedberg på Huron i showens mest välbesökta framträdande på ett personligt sätt visade och
berättade om den spanska hästen, PRE, som dressyrhäst inför en intresserad publik. ANCCE Suecia
fanns även på plats vid årets avelsvärdering.
ANCCE Suecia kan nu erbjuda sina medlemmar att köpa profilkläder, schabrak, väst och jacka med
föreningens logga på.
Förberedelserna för Championat 2018 på Högbo 1-2 september pågår för fullt.
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