
 
 

Verksamhetsberättelse för SWB Östergötland  

 
 
Styrelsen för SWB Östergötland avlägger härmed verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Annica Danielsson, ordförande 
Bengt Nilsson, vice ordförande 
Sara Ämmervik, sekreterare 
Ann-Kristin Karlsson, kassör 
Liselotte Tillberg, ledamot 
Emma Tilly, ledamot 
Kristina Krause, ledamot 
Maria Leijon, ledamot 
Pia Jacobsson, ledamot 
Linnea Trygg, suppleant 
Anne Wickström, suppleant 
 
Styrelsesammanträden 
Förutom årsmöte har 9 protokollförda styrelsemöten avhållits under verksamhetsåret. 
 
Medlemsinformation 
Ny hemsida har introducerats https://ostvf.swb.org/ och information uppdateras även 
på föreningens Facebooksida. Två medlemsblad har förutom inbjudan till 
arrangemang, skickats till samtliga medlemmar. 
 
Medlemmar 
 Glädjande ökning av antalet medlemmar som vid årets slut uppgick till 260. 
 
Årsmöte 
Den 1 mars avhölls årsmöte på Smedstad Ridsportcenter med föredrag av Eva 
Gudmundsson och Björn Svensson som bl. a. berättade om sin verksamhet. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar åtföljdes av lättare förtäring. 
 
SWB riksorganisation 
Bruksprov företogs under mars på Grevagården. SWB fullmäktige och medlemsmöte 
var den 15 mars i Linköping. Annica och Bengt deltog från vår förening. 
 
En digital ordförande- och bedömningsledarkonferens har även hållits under året 
med deltagande från föreningen. 
 
 

https://ostvf.swb.org/


Föreningens Arrangemang under 2020 
 
Ridsportgalan i samarbete med Östergötlands Ridsportförbund gick av stapeln 25 
januari på Konsert&kongress i Linköping. Nominerade och vinnare finns anslagna på 
Östergötlands Ridsportförbunds sida. 
 
Löshoppningsträning inför unghäst- och ridhästtest på Smedstad Ridsportcenter, 
med Eva Gudmundsson genomfördes 16 maj med närmare 40 anmälda hästar. 
 
Unghästtest genomfördes den 29–30 maj på Smedstad Ridsportcenter med 68 
startande hästar.   
Domare var Hans Wallemyr (exteriör och gångarter), Mikael Nolin (hoppning) och 
Wanja Wallemyr (ridprov). 
 
Fölbedömning anordnades, likt tidigare år på Flemminge hos Eva Gudmundsson, 
den 21 augusti samt hos Sissi och Göran Lilja i Gottlösa den 22 augusti. 
Sammanlagt 42 föl samt 7 fölston bedömdes av domare Harald Jönsson.  
 
Samtliga resultat finns att se på hemsidan https://ostvf.swb.org/ 
 
Varje år sedan lång tid tillbaka har vi samlats till Höstträff med föreläsning och 
prisutdelning för deltagare i årets arrangemang. Då pandemin gjorde det omöjligt att 
träffas på vanligt vis tog några i styrelsen en ”roadtrip” för att överlämna priser till så 
gott som samtliga diplom- och klass 1-hästars ägare samt till bästa hopp- och 
gångartsföl. 
 
Styrelsen vill härmed tacka alla som ställt upp på våra arrangemang, alla 
funktionärer, sponsorer, deltagare, instruktörer, föreläsare och inspiratörer samt alla 
engagerade och positiva människor på Smedstad Ridsportcenter som så välvilligt 
låter oss få ha anläggningen som vår centerbas.  
Ett annorlunda verksamhetsår som gjort att vi fått tänka om och tänka annat för att 
ändå få verksamheten att snurra. Hoppas vi kan ses oftare och göra flera roliga 
aktiviteter under kommande år.  
 
Linköping 2021-03-14 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Annica Danielsson, ordförande  Bengt Nilsson, vice ordförande 

 
 
____________________________ ____________________________ 
Sara Ämmervik, sekreterare  Ann-Kristin Karlsson, kassör 

 
 
____________________________ ____________________________ 
Liselotte Tillberg, ledamot  Kristina Krause, ledamot 

 
 
____________________   _____________________  ____________________ 
Emma Tilly, ledamot                         Maria Leijon, ledamot                        Pia Jacobsson, ledamot 
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