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Under 2011 har styrelsen för SAAF i huvudsak arbetat med frågan om vem som ska vara 
huvudman för registrering av agloarabiska hästar. Utifrån Statens jordbruksverks (SJV) 
regler, kunde SAAF inte själv få godkänt som avelsorganisation. Uppdraget från årsmötet 
var att SAAF skulle behålla rätten att formulera innehållet i ”Rasvisa bestämmelser” 
(Plan och riktlinjer). Vi arbetade efter tre linjer: SH, ett samarbete med andra 
avelsorganisationer eller med något förbund inom CIAA. I första hand sökte vi en lösning 
med SH, men samtidigt arbetade vi med de andra alternativen. Under året hade vi ett 
flertal kontakter med SH, de flesta gav mycket goda förutsättningar för en lösning på 
frågan om ”rätten till rasen”. Vid slutet av året stod det dock klart att SH inte var beredd 
att låta SAAF bestämma vad som var en angloarabisk häst.  
 
Parallellt med samtalen med SH hade vi tillsammans med Morganföreningen och 
Lipzzanerföreningen bildat samarbetsorganisationen ASHR. Under hösten ansökte ASHR 
hos SJV att få bli avelsorganisation för Anglo, Morgan och Lipizzaner. Frågan kommer 
att avgöras under våren 2012. 
 
När det gällde att låta en utländsk angloförening registrera också svenska angloarabiska 
hästar togs kontakt med den franska föreningen. Styrelsen valde att inte följa upp detta 
alternativ efter denna kontakt.  
 
Utöver detta har styrelsen tillsammans Region Halland i samverkan med två andra EU-
länder förberett ett EU-projekt, som dock gick om intet då de andra länderna inte kunde 
fullgöra sin del. 
 
I övrigt har det inte hänt något av vikt under året. Både därför att frågan om 
avelsorganisation tagit mycket kraft och tid och därför att det är svårt att ta tag i andra 
saker när en så avgörande fråga för rasen inte är klar. Dock har föreningen avyttrat de 
spermadoser efter Phaéton x och Shiva du Loup x som varit i föreningens ägo. 
 
Ekonomiskt har det också varit ett år med begränsningar i både inkomster och utgifter.  
 
När det gäller våra inkomster så har den normalt största intäkten under året varit 
begränsad. Den  kommer av att vi registrerar angloaraber och intäkterna som följer av 
detta. Knappt 7500 kronor lägre är intäkten 2011 än 2010. 
 
Den andra stora intäkten för föreningen är medlemsavgifterna. Här ha vi haft ett tapp av 
intäkter jämfört med tidigare år på cirka 3000 kronor jämfört med ett normalsnitt de 
senaste 10 åren. Detta beroende på att vi har färre medlemmar. Den tredje stora intäkten 
för föreningen kommer i samband med riksutställningen. Då den bara är vartannat år så 
var detta intäktsbortfall regelmässigt.  



 
Också på utgiftssidan har detta år skiljt sig markant från tidigare. Vår största utgift, den 
som är förknippad med registreringen av angloaraber, har under året varit begränsad och 
nettointäkten om 5000 kronor är i paritet med 2011.  
 
Också utgifterna för riksutställningen har av naturliga skäl uteblivit. Två andra stora 
utgifter har tidigare år varit vårt deltagande vid CIAA:s konferens och vår tidning 
AngloNytt.  När det gäller CIAA:s konferens så avstod vi från att delta 2011 och när det 
gäller tidningen så har vi minskat framtagningskostnaderna avsevärt. Möjligen har det 
gett en kvalitetsförsämring av tidningens utseende, men denna uppvägs till viss av de 
mindre kostnaderna (ca: 8000 kronor). 
 
Medlemsavgifter i CIAA, ASHR och SH tillhör årets större utgifter. 
 
Summerar man året 2011 så har vi inte lyckats med arbetet att befrämja aveln och 
användandet av angloaraber, men vi har på ett bra sätt klarat av att balansera 
intäktsminskningarna med minskade kostnader. 
 
 
Anders Vickman / ordförande Svenska Angloarabföreningen. 
 
 
 

 


