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Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Viktiga händelser innan och under året som gått

Inledning
Swedish Eventings fjärde verksamhetsår hade en skakig inledning. Vid starten 2015 fick Swedish
Eventing ett stort bidrag i form av en sponsorintäkt med löfte om upprepning under ytterligare två
år. En fantastisk grundplåt att stå på som förväntades ge den styrka som krävs för att erkännas som
en seriös aktör inom svensk fälttävlan. Ett digert arbete gjordes under de inledande tre åren med
fokusering på fyra ”flaggskepp”; U25, Fälttävlansveckan, Magazinet och Friends. Därutöver
satsades på inköp av profilartiklar vilka använts som priser, gåvor och försäljning. Vår tidning
Magazinet höll en otroligt hög kvalité tack vare en fantastisk redaktion som också skötte hemsidan.
Tidningen var i stort sett självfinansierad via annonsintäkter men gav inga övriga intäkter. Samma
redaktion var också personerna bakom en väl fungerande hemsida. Arbetet att knyta upp nya
sponsorer visade sig svårare än förväntat, en kostsam rättstvist om vårt varumärke gjorde att vi
inledde 2018 med en barskrapad kassa.
En olycka kommer sällan ensam, några av de mest tongivande i Swedish Eventings styrelse och
redaktion lämnade sina uppdrag av personliga skäl.
Ovan nämnt gjorde att Årsmötet 2018 tvingades till en omskrivning av Swedish Eventings
verksamhetsidé som fick följande lydelse:
Swedish Eventing är en fristående ideell förening med uppgift att finnas till där förbundet inte
har mandat eller på annat vis inte räcker till för svensk fälttävlan. SweE ska driva projekt i
egen regi eller i samarbete med andra. När projekt valts ut söks
finansiär/sponsor/medfinansiär, tillsammans med vilken utformning av projektet sker. SweE
ska sträva efter samsyn med SvRF.
Samtidigt togs beslutet om en verksamhetsplan med följande lydelse:
• Arbeta för att Swedish Eventings U25 fortsätter som tidigare.
• Fälttävlansveckan hålls i Swedish Eventings regi. Plats för 2018 hoppas vi är klar tills
årsmötet.
• Öka utbudet i Swedish Eventing Hästägarförening.
• Hålla www.swedisheventing.se uppdaterad.
• Ambition om att återinföra Eventet på Friends Arena så snart som möjligt.
• Inget löfte till att publicera Swedish Eventing Magazine 2018, ambitionen finns dock att få
till en fortsättning på tidningen.

Verksamhetsberättelse 2018
En entusiastisk styrelse konstituerade sig i mars, för att vid ett fysiskt möte i april prioritera i de
åligganden som verksamhetsplanen 2018 ställde.

Årets Aktiviteter
Swedish Eventing U25
Redan vid mötet i april var det klart att Swedish Eventing kunde fortsätta ett av sina viktigaste projekt
– Swedish Eventing U25, med tre deltävlingar. Myrina Invest AB garanterade de ekonomiska
åtaganden som Swedish Eventing U25 sponsrat av Myrina Invest AB medför.
Dagstorportens Ryttarförening i maj
Årets första Swedish Eventing U25 sponsrat av Myrina Invest AB arrangerades på Dagstorp som
bjöd på bra banor med stark feststämning. Antalet ekipage som deltog i U25-klassen var 12 stycken.
Stora Wäsby Fältrittklubb i augusti
Andra Swedish Eventing U25 sponsrat av Myrina Invest AB arrangerades på Enköpings
Fältrittklubbs anläggning på Nynäs Gård och lockade 15 ekipage.
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Hermanstorp Kör o Ridklubb i september
Årets sista Swedish Eventing U25 sponsrat av Myrina Invest AB arrangerades i samband med LagSM på Hermanstorp och årets största deltagande, 22 ekipage.
Profilering av Swedish Eventing.
Med enkla medel visa vad Swedish Eventing står för.
Tågarp under påskhelgens tävling
En gissningstävling arrangerades som pågick i två dagar. Aktivitet för hästägarna till hästarna i
tvåstjärnig klass arrangerades under söndagen.
Strömsholm under SM
En tipspromenad genomfördes och lockade många deltagare.
Jan Jönsson Invitational Flyinge i november
Swedish Eventing tackade ja till Flyinge AB erbjudande att vara med som samarrangör i detta
spännande arrangemang av fälttävlan inomhus. Hästägarna till de deltagande ekipagen bjöds in på
en lättare förtäring med tilltugg sponsrat av Svalner och Agria.
Vinnarna i Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB presenterades och avtackades med
diplom. Swedish Eventing passade också på att tacka Sara Sjöborg Wik för hennes starka stöd, inte
bara ekonomiskt utan även mentalt.
Trycksaker
Trots den svaga ekonomin bestämde styrelsen sig för att satsa på ytterligare profilering.
Bli medlem i Swedish Eventing
Efter att vi upptäckt att medlemsantalet i Swedish Eventing minskat bestämde vi oss för att trycka
upp en enklade folder som berättade hur man enkelt kan bli medlem. Denna spreds sedan i samband
med årets två sista U25 och styrelsemedlemmarna fick några att sprida vidare.
Att äga en fälttävlanshäst
En folder som berättade hur det är att vara och vad som kan locka till att bli en hästägare togs fram
och trycktes upp. Denna spreds under kvällen på Jan Jönsson Invitational på Flyinges.
Uteblivna aktiviteter
Fälttävlansveckan kunde inte realiseras på grund av finansiering.
Konceptet Fälttävlansvecka med clinic, föreläsningar, saluhästar, unghästbedömning, Mästarnas
mästare och näringslivsdag finns dock kvar för framtiden och ambitionen är att, så snart
förutsättningarna finns, starta upp fälttävlansveckan igen.

Projekt
Förslag på icke egenfinansierade projekt beskrivs i ett prospekt för att tydliggöra för presumtiva
sponsorer och eventuella medarrangörer projektets syfte, åtagande och förväntningar. Under 2018
har två prospekt skapats.
Swedish Eventing U25
Detta är ett befintligt projekt som i den nya beskrivningen visar vilka förväntningar sponsorn kan ha
på Swedish Eventing och de arrangörer som väljs.
Swedish Eventing Master presented by "sponsors namn"
Swedish Eventing Master (SEM) by "sponsors namn" är ett projekt med syfte att stärka svensk
fälttävlan genom att skapa fler starka tävlingsplatser, som kontinuerligt vidareutvecklas tillsammans
med unga hästar och unga ryttare upp till tvåstjärnig nivå. Sponsorer, ryttare, hästar och hästägare
ska profileras. På tre års tid skapar SEM fyra (4) nya tvåstjärniga terrängbanor i Sverige. SEM som
är tänkt som ett samarbetsprojekt med Svenska Ridsportförbundet, där vi håller på att undersöka
förutsättningarna för finansiering.

Övrigt
Hemsidan har inte nått den kvalité som vi haft som målsättning. Däremot har vi gjort uppdateringar
och justeringar med hjälp utifrån som sponsrats av Tyga Equestrian B & B AB.
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Styrelsens/Förvaltarens arbete
Under 2018 har styrelsens ledamöter och föreningens medlemmar aktivt deltagit i olika
internationella säkerhetsarbeten och tävlingar.
Swedish Eventing har under året sponsrats av Myrina Invest AB och verksamheten har ett balanserat
resultat för året 2018.
Regelbundna styrelsemöten varje månad under året har hållits. Styrelsen har haft två fysiska möten,
ett i april och ett ”lunch till lunch möte” i augusti där verksamheten sågs över och där strategier och
planer för verksamheten fastställdes. Övriga möten har varit telefonmöten.
Styrelsen har under 2018 bestått av
Mats G Andersson, ordförande
Henrik Adnervik vise ordförande,
Anita Odhner-Källgård sekreterare,
Christina Klingspor,
Lars Christensson,
Lili Skarby.
Lena Lidén kassör och adjungerad till styrelsen.

Årsmöte 2019
Swedish Eventings årsmöte kommer att hållas den 17 februari 2019.
Föreningen har sitt säte i Örebro.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2018

2017

2016

2015

17
5

369
2

232
-4

212
3

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

12 500
4 200

25 100
216 976
126 581

16 700

368 657

Föreningens kostnader
Kostnader för köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader

-12 016
-12 016

-30 197
-332 598
-362 795

Rörelseresultat

-12 016

5 862

0
0

-136
-136

Resultat efter finansiella poster

4 684

5 726

Resultat före skatt

4 684

5 726

Årets resultat

4 684

5 726

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

6 500

2 000

Summa kortfristiga fordringar

6 500

2 000

Kassa och bank

1 132

9 798

Summa kassa och bank

1 132

9 798

Summa omsättningstillgångar

7 632

11 798

SUMMA TILLGÅNGAR

7 632

11 798

Årets resultat

4 684

1 798

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

4 684

1 798

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 040

0
10 000

1 040

10 000

Balanserat resultat

1 908

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 632

11 798

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

4

Swedish Eventing
Org.nr 802495-1363

7 (8)

Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och
registrerade trossamfund, vilket innebär att gåvan intäktsredovisas när gåvan sakrättsligt är genomförd.
Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.
Erhållna bidrag
Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella
föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.

Not 2 Nettoomsättning
2018
Verksamhetens nettoomsättning fördelar
sig enligt följande:
Medlemsavgifter
Intäkter event
Erhållna bidrag
Sponsring
Erhållna reklambidrag
Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner
har ej utbetalats.

12 500
4 200
0
0
0
16 700

2017

2016

2015

25 100
126581
0
216976
0
368657

15 000
40 200
0
113 236
36 500
204 936

8 900
50 130
14 420
50 000
57 500
180 950
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Not 4 Eget kapital ideell förening
T
Totalt eget kapital
Ingåendebalans

-1908

Åretsresultat

-4684

Utgåendebalans

-6 591

Örebro den 11februari 2019

Mats G Andersson
Ordförande

Lars Christensson

Anita Odhner-Källgård

Lena Lidén

Kassör

Min revisionsberättelse har lämnats

Stephan Olsson
Revisor

Henrik Adnervik
Vice ordförande

Christina Klingspor

Lili Skarby

