Årsberättelse för Shetland Nord för år 2020
Styrelsen för Shetland Nord lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2020.
Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 155 (187) medlemmar, fördelat på 100 (120) enskilda
och 55 (67) familjer. Föregående års medlemsantal inom parentes. Minskningen tros
ha med Corona-pandemin och det minskade antalet aktiviteter att göra.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Angelica Lauth
Vice ordförande:
Johanna Axelsson
Sekreterare:
Maria Wallström
Kassör:
Catarina Reeves
Övriga ledamöter:
Malle Jota
Helena Söderholm Nilsson
Mari Brolund
Maria Landin
Suppleanter:
Emelie Videll
Linnea Dahlberg
Sarah Nilsson
Revisorer
Revisorer har varit Kerstin Engberg och Josefina Åslund, med Kersti Erlandsson och
Ann-Marie Sehlin som revisorssuppleanter
Valberedning
Valberedningen har bestått av Annelie Pettersson (sammankallande), Pia
Sandström, Jeanette Huldén samt Carita Söderberg (supl.)
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda styrelsemöten samtliga
digitala med hänsyn till den pandemi som drabbat landet under året.
Medlemsinformation
Medlemsinformation har huvudsakligen spridits via Shetland Nords sidor i
Shetlandssällskapets tidning Shetlandsponnyn, Shetland Nords sida på Facebook
samt den egna hemsidan. Ansvarig för sidorna i tidningen har Linnea Dahlberg varit,
för Facebook har styrelsen gemensamt ansvarat och för hemsidan har Mari Brolund
ansvarat.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 23 februari i Kolbäck. Där delade vi ut priser till Årets Bruksponny,
Årets Utställningsponny, Årets Allroundponny, Årets Uppfödare samt de främst
placerade i respektive kategori i Nordcupen
Utställningar
Under 2020 har föreningen ordnat fem utställningar, ytterligare ett antal var
planerade men fick ställas in med hänsyn till Covid-19

8 augusti – Jättendal domare Linnea Ornstein
22 augusti – Umeå – domare Linnea Ornstein
19 september – Söderhamn - domare Ronny Johnsson
3 oktober – Sollefteå – domare Viveca Karlestrand
31 oktober – Kolbäck – domare Helena Jansson
Övriga verksamheter under året
21 mars – töm- och körträning för Ankan Skoog, Vallentuna
25 juli – utställningsträning, Brottby
29 augusti -dressyrtömkörning för Anne Källgren
Profilekipage
Föreningen utsåg följande ekipage till profilekipage för shetland Nord. Dessa är
mycket goda representanter för shetlansponnyn och visar på shetlandsponnyns alla
användningsområden.
Othilia Hedeland – Othello (trav/monté/galopp)
Linn Berg Uppgren – Skråmstaholms I Am a Beliver (galopp)
Alice Sjölin -Mellanbyns Laith (trav/monté)
Vendela Lång – Nova Espri (trav)
Svea Lindersson Hagberg – Valentinos Betty Boop (galopp/hoppning)
Ekonomi
Föreningen har en väl konsoliderad ekonomi. Målet är att aktiviteterna ska gå rumt
med minst +/- O.
Slut ord
2020 var året som inte alls blev som vi hade förväntat oss. En pandemi drabbade oss
alla på ett eller annat sätt. Ett mindre antal av våra arrangemang kunde genomföras
under strikt ansvar av både deltagare och arrangörer.
Ett stort tack till alla ideella krafter som bidrar till att utställningarna och andra
aktiviteter fungerar så bra. Nu väntar ett nytt år som vi hoppas kunna fylla med flera
intressanta, roliga och välbesökta arrangemang.
Väl mött under 2021
Styrelsen i Shetland Nord

