Årsberättelse för Shetland Nord för år 2021
Styrelsen för Shetland Nord lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2021.
Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet xxx (155) medlemmar, fördelat på xxx (100) enskilda
och xx (55) familjer. Föregående års medlemsantal inom parentes.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Linnéa Dahlberg
Maria Wallström
Emelie Videll
Catarina Reeves

Övriga ledamöter:

Malle Jota
Angelica Lauth
Helena Söderholm Nilsson
Mari Brolund
Maria Landin

Suppleanter:

Sarah Dragowski
Kristina Girhagen

Revisorer
Revisorer har varit Kerstin Engberg och Ellinor Johansson, med Kersti Erlandsson
och Ann-Marie Sehlin som revisorssuppleanter
Valberedning
Valberedningen har bestått av Annelie Pettersson (sammankallande), Anna
Halvarsson, Jeanette Huldén samt Carita Söderberg (supl.)
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. Samtliga
möten har varit digitala med hänsyn till det fortsatta pandemiläget som råder i
Sverige och världen.
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 Sarah Dragowski varit,
för Facebook har styrelsen gemensamt ansvarat och för hemsidan har Mari Brolund
ansvarat.

Årsmötet
Årsmötet hölls digitalt den 20 februari.
Utställningar
Under 2021 har föreningen ordnat sju utställningar, ytterliggare utställning har ställts
in pga pandemi och rådande restriktioner.
20 juni – drive in Vallentuna – domare Helena Jansson
17 juli – Söderhamn – domare Linnea Ornstein
21 augusti – Umeå – domare Ronny Johnsson
29 augusti – Väddö – domare Torsten Jepsson
5 september – Sollefteå – domare Tobias Sandahl
18 september – Sundsvall – domare Christina Ivarsson
19 september – Sundsvall – domare Carina Lockwall
Övriga verksamheter under året
2 juni – Bruks som del i NordCupen, Vallentuna
17 juli – Bruks med clear round i samband med utställningen i Söderhamn
12 september – Bruks som del i NordCupen, Laxå
2 oktober – Bruks som del i NordCupen, Bro
Profilekipage
Föreningen utsåg följande ekipage till profilekipage för Shetland Nord. Dessa är
mycket goda representanter för shetlansponnyn och visar på shetlandsponnyns alla
användningsområden.
Kristina Andersson – Zeror af Nädernäs och Kilskogens Glock – sportkörning
Emelinda Persson – Emmeros Bubbla och Maeratii Q – trav
Ekonomi
Föreningen har en väl konsoliderad ekonomi. Målet är att aktiviteterna ska gå runt
med minst +/- 0kr.
Slutord
Under 2021 uppmuntrade vi till träffar så länge de sköttes med sunt förnuft och följde
rådande restriktioner. Detta innebar också att vi hade något större marginal för att gå
med förlust för året. I år har även ett stort lager rosetter både vad gäller bruks och
utställning köpts in, som därmed ligger kvar till kommande år.
Ett stort tack till alla ideella krafter som bidrar till att utställningar och andra aktiviteter
fungerat så bra under året. Det har inte varit lätt under omständigheterna. Med ny
förhoppning om många välbesökta aktiviteter under det kommande året.
Väl mött under 20222, Styrelsen i Shetland Nord

