Styrelsens
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
till årsmötet 2020-04-18 i SVEPRE
Sveriges förening för Pura Raza Española

SVEPRE bildades 31 mars 2019 av Ingela Ekelund, Anne-Lie Höög, Åsa Molin och
Maria Nyström. Åsa Molin valdes till föreningens första ordförande. Styrelsen
adjungerade Stephanie Johansson för arbete med hemsida-/fb , Maria Ljung som
medlemsansvarig och Åsa Salétros för opinonsbildning för ANCCEs återinförande av
webtjänst för svenska stamboksärenden. Åsa Molin avgick av hälsoskäl i slutet av juni
och efterträddes av Anne-Lie Höög som föreningens ordförande i interimssstyrelsen.
Interimsstyrelsen erbjöd gratis medlemskap under 2019 till de som betalat medlemskap
för 2019 till ANCCE Suecia I konkurs. Glädjande tackade 48 medlemmar ja. Därutöver
har 9 betalande medlemmar tillkommit 2019. Vid årsskiftet 2019-2020 hade SVEPRE
alltså 57 medlemmar. SVEPRE hade 2020-03-31 XX betalande medlemmar.
SVEPRE avhåll årsmöte 2019-08-31 via zoom, ett möte som präglades av positiva
tankegångar och framtidstro. Årsmötet valde sittande styrelse som därmed utgör
föreningens första ordinarie styrelse. Under året har styrelsen avhållit 16 styrelsemöten
inklusive konstituerandemöten. Mötena har hållits som videomöten. Mellan
styrelsemötena har styrelsen kontinuerligt givande diskussioner via sin styrelsegrupp på
facebook, messenger och telefon.
Under SVEPREs första verksamhetsår har vi publicerat SVEPREs hemsida där man
hittar föreningsinformation, sponsorer, rasinformation och där medlemmar har
möjligheter att annonsera och visa bilder på sina hästar. SVEPRE finns naturligtvis även
på sociala medier med egen fb-sida liksom två olika fb-grupper. Våra medlemmar bjuds
in till SVEPREs medlemsgrupp för diskussion och information om allt som rör PRE,
medan SVEPREs informationsgrupp är öppen för intresserade som ännu inte blivit
medlemmar.
SVEPRE har arrangerat två medlemsmöten, ett i november i Linköping med föreläsning
och grupparbete och ett i februari i Kristianstad med föreläsning och gemensam middag.
Inplanerade aktiviteter som ytterligare medlemsmöten och PRE-dag på Grevagården
har dessvärre fått skjutas på framtiden med hänsyn till corona-pandemin. Inplanerade
möten omfattar både uppsuttna och avsuttna aktiviteter, och dessa kommer naturligtvis
att genomföras så snart smittläget normaliserats. Störst fokus har vi naturligtivs på den
inplanerade PRE-dagen som kommer att avhållas på Grevagården 6 september.
Under året har SVEPRE haft frekvent kontakt med Jordbruksverket rörande den
skrivelse som Jordbruksverket skickat med anledning av klagomål över
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stambokshanteringen i Sverige. Det är SVEPREs uppfattning att svenska PRE-ägare
hade varit bäst betjänta av att få möjlighet att administrera sina stamboksärenden via
den webtjänst som redan tillhandahålls av ANCCE men som är begränsad till vissa
länder och där Sverige är exkluderad.
Föreningen har ett positivt resultat för 2019 på 4256 kr mycket tack vare våra
profilprodukter. Föreningens bokförda kostnader utgörs av porto, och it-kostnader.
Föreningen har sponsrats med möteskostnader. SVEPREs ekonomi har under perioden
januari-mars 2020 ytterligare stärkts. Förutom inbetalda medlemsavgifter på 12700 kr
har SVEPRE fått ta emot 5900 kr utgörande överskottet från ANCCE Suecias konkurs.
SVEPRE är därmed, efter att löst ett mindre startlån, nu helt egenfinansierad och har en
kassabehållning på 21622 kr.
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