
Verksamhetsplan för 2018 

 

Medlemmar 

Under året hoppas vi att öka vårt medlemsantal ännu mer.  

Vi ser detta som möjligt då flertalet frieserhästägare ännu ej är medlemmar i SFHF.  

En utmaning är att behålla de medlemmar som ”tvingas” in då de köpt häst.  

Vår förhoppning är att webtidning ska skickas ut minst 4 gånger under 2018.  

Massmail till medlemmar kommer vi fortsätta med. 

 

Premiering 

Under 2018 planerar föreningen att genomföra en premiering. 

Premieringen är årets höjdpunkt men kräver enormt mycket jobb från styrelsen. Sponsorer är ett 

måste för att få det att gå runt.  

Sida med premieringsförberedelser förbättras på hemsidan. 

IBOPkurs planeras att genomföras på minst en plats under våren/försommaren 2018. 

Föreningen ska verka för att öka intresset för att premiera sin frieser och arbeta för att kostnaderna 

ska bära sig själv. För detta krävs mycket sponsring och engagemang från både styrelsen och 

medlemmar. 

Viktigt är dock att det sätts ett minimikrav på antal hästar för att genomföra premieringen. 

Uppfödare och avel 

Öppet hus hos uppfödarna varje år är önskvärt, så även 2018. Gemensam marknadsföring via 

hemsida och Facebook.  

Avelsträffen år 2014 var mycket uppskattad och ett önskemål är att år 2018 genomföra en sådan.  

Genom upplysningsverksamhet skall vi främja avel som håller sig till de regler för stamboken som vi 

som avelsförening är knutna till.  

Aktiviteter för medlemmar 

Under våra premieringar är målet att vi även kan visa vår ras på de olika sätt den används. 

I samband med premieringarna är det ett mål att anordna middag och eller kurs för att stimulera 

medlemmar.  

Under året finns önskemål om en träff/fest för medlemmar. 

Vi ska försöka jobba vidare med ambassadörstänket. Viktigt är att vi har representativa medlemmar 

som ledare i grupperna. 

Under året planeras minst en IBOPkurs att hållas på minst en plats i landet. 

Kurser ordnas av styrelsen och uppfödare men även av medlemmar. Dessa sanktioneras av styrelsen 

om de marknadsförs i föreningens regi och av styrelsen godkända före marknadsföring sker. De 



kurser eller evenemang som anordnas i föreningens namn ska genomföras med medlemmar och 

medlemshästar i första hand. 

Bruksprov och tävlingar 

Föreningens ambition är att IBOP, ridprov och körprov ordnas vart år i samband med premiering.  

Dressyrtävlingar och tävlingar andra grenar bör ske i ökande frekvens. Uppmuntra våra 

tävlingsintresserade att tävla. 

Hemsidan/Facebook 

Hemsidan ska vara aktuell och är föreningens huvudkanal ut.  

Målet för året är att all information medlemmar kan behöva skall finnas att läsa på hemsidan. 

Länkning till hemsidan sker via facebooks medlemssida och Gillasidan. 

PR 

Representation vid större evenemang ska vara ett riktmärke då deltagandet vid Stockholm Horse 

Show de senaste åren rönt stor positiv uppmärksamhet med mycket plats i media.  

Om SFHF återigen är inbjudna att delta utan kostnad för 1 box och monter är det ett givet 

evenemang för att kunna möta många personer utan erfarenhet av frieserhästen.  

Vårt mål är att vi ska ha representanter på andra evenemang såsom Slottshästen, Skara Hästival, 

Eurohorse mfl under året.  

Styrelsen 

Styrelsearbetet ska utvecklas och effektiviseras ännu mer med en tydligare ansvarsfördelning.  

Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske regelbundet. Under året kommer fler frågor att 

beslutas via Facebooks styrelsesida.  

Under året skall hållas minst 8 styrelsemöten och ett konstituerande i samband med årsmötet eller 

snarast därefter. 

Studieförbund 

I början under 2018 påbörjades samarbetet med Studiefrämjandet och det ska utvecklas under 2018. 

Detta samarbete har påbörjats för att på ett bra sätt kunna genomföra olika kurser under året. 

Kommittéer 

Ett nytt försök att arbeta i nedanstående kommitteér kommer göras under 2018 

Sportkommitté 

Gruppen ska ansvara för frågor gällande dressyr och körning, men även udda/ovanliga tävlingsformer 

och träningsformer som WE, brukskörning/ridning, akademisk ridning, hoppning mm ska synliggöras. 

Ansvar bör läggas på gruppen att själv ta fram mål och idéer till vad de ska arbeta med, men syftet är 

att sporra dem som använder sin frieser i tävling och träning.  

Gruppen ska ta fram förslag och anordna föreningsmästerskap, träningar, och kurser med 

frieseranknytning mm.  

Årets prestation kommer delas ut i kategorierna dressyrprestation, körprestation och övrig 

prestation. 



Evenemangskommitte 

Gruppen ska ansvara för att Svenska Frieserhästföreningen blir representerad på mässor och 

liknande evenemang. Det kan gälla allt från större tillfällen som Friends arena eller Scandinavium, till 

mindre evenemang som ”hästens dag” som ordnas runt om i Sverige. Gruppen ska aktivt promota 

föreningen även vid våra egna premieringar. Gruppen ska aktivt leta fram förslag till gemensamma 

resor, clinics och annat som medlemmarna efterfrågar.  

 

Premieringskommitté 

Ansvarar för det praktiska ordnandet av föreningens premieringar. Styrelsen beslutar om var och när 

premieringarna ska hållas i samarbete med KFPS och i samarbete med premieringskommittén. 

Gruppens uppgift är exempelvis att boka plats, hotell, resor mm. Att ta fram sponsorer och priser, att 

se till att programmet blir tryckt och att hålla kontakten med utställare, att på plats försöka se till att 

det finns tillräckligt med funktionärer mm.  

 

  

 


