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Föreningens Verksamhet 
Svenska Morganhästföreningen arbetar för: 

• En ändamålsenlig avel där moderna avelsmetoder skall ge renrasiga morganhästar med 

bibehållen rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk. 

• Att rasens mångsidighet bevaras. 

• Friska, härdiga hästar med gott lynne. 

För att uppnå avelsmålen skall svenska Morganhästföreningen arbeta för 

• Att ”The Morgan Horse Judging Standards” ligger till grund för avelsvärdering av 

Morganhästar 

• Att uppmuntra till avelsvärdering och stamboksföring av hingstar och ston. 

• Att öka antalet årligen betäckta ston. 

• En import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston. 

• Att uppmuntra till ökad import av sperma. 

• Att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna. 
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AVEL 
Premieringar hingstar/ston, bruksprov, kvalitetsbedömning unghästar, domarutbildning 

 

Övergripande Mål Att kontinuerligt verka för att uppmuntra uppfödare 

och hingsthållare att meritera samt använda sina 

hästar i avel. Uppmuntra hästägare att fortsätta 

avelsvärdera ston samt visa sina unghästar på 

sommarpremieringar samt kvalitetsbedömning för att 

kunna utvärdera avelsarbetet. Vidareutveckla 

avelsprojektet för att öka kunskapen om rasen och 

kontinuerligt hålla domarutbildning med ett par års 

mellanrum. 

Dagsläget Antalet betäckta ston varierar mellan ca 20-25 

renrasiga morganhästar men 2018 sjönk antalet. 

Antalet hingstar som används i avel varierar mellan ca 

10-15. Antalet morganhästar som deltar på 

sommarpremieringar varierar mellan 5-15 under de 

senaste 5 åren. 

Mål 2020 Att antalet betäckningar är minst lika många som 

2019. 

  



TÄVLINGS- och UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 

Riks, regionala aktiviteter 
 

RIKS 

Övergripande Mål Att varje år inspirera en region att arrangera en 

Riksutställning samt att uppmuntra regionala 

utställningar/tävlingar, i den mån det ej konkurrerar 

med Riks. 

Dagsläget Riksgruppens arbete pågår enligt tidsplan. 

Mål 2020 Arrangera Riks i samarbete med Angloarabföreningen. 

 

 

Regionerna 

Övergripande Mål Fem eller fler aktiva regioner över hela landet skall 

hjälpa/avlasta styrelsen med genomförande av olika 

aktiviteter för medlemmarna. 

Dagsläget Tre aktiva regioner; Mitt, Syd och Väst. 

Valda representanter i ytterligare tre; Norr, Öst och 

Gotland. 

Mål 2020 Öka antalet aktiva regioner. Se över regiongränserna 

för att optimera aktiviteten inom regionerna eftersom 

avståenden försvårar. 

  



MEDLEMSVÅRD 
Regionerna, medlemsmöten, aktiviteter 

Övergripande Mål  Öka intresset för vår förening, öka medlemsantalet, 

öka medlemsnyttan 

Dagsläge Rabatt hos Agria, subventionerade 

medlemsaktiviteter.  

Mål 2020 Implementera reviderat välkomstbrev, förbättra 

kommunikationen med  

regionsrepresentanterna. 

 

UTBILDNING 

Årets tema, utbildning för medlemmar 

Övergripande Mål Genomföra hela den planerade avelskursen under de 

kommande tre åren med så högt deltagarantal som 

möjligt. 

Dagsläget Del 1 påbörjad i och med föreläsningen på årsmötet.  

Upplägget för kursen och instruktioner för 

studiecirkeln utskickat till regionerna. 

Mål 2020 Genomföra del 2 av utbildningen med studiecirklar i 

minst tre regioner. Uppföljning av regionernas arbete 

dels vid ett tillfälle under Riks, dels på ett 

medlemsmöte under hösten. Del 2 avslutas i samband 

med årsmötet 2021.  



MARKNADSFÖRING och KOMMUNIKATION 
 

Marknadsföring 
Evenemang (SH och övriga) 

Övergripande Mål Att på föredömligt sätt marknadsföra vår ras vid så 

många lämpliga evenemang som möjligt. Hänsyn skall 

tas till årets ekonomi och information om de 

evenemang som styrelsen finner lämpliga skickas 

vidare till regionrepresentanterna i aktuell region, 

vilka i största möjliga mån ansvarar för ett deltagande. 

Dagsläget Arrangemang som SMHF bjuds in till vidarebefordras 

till berörd regionsrepresentant.   

Mål 2020 Se till att Regionsrepresentanterna/ 

regionerna får information om olika evenemang och 

inspirera till deltagande. 

 

Kommunikation 
hemsida, Morganbladet, sociala medier, relationer 

Övergripande Mål  En fungerande lättnavigerad hemsida, redaktör för 

Morganbladet och aktiv hemsidesgrupp. Närvaro på 

sociala medier. 

Dagsläge Ny hemsida är igång sen årsskiftet och arbete med 

riktlinjer för sociala medier pågår. 

Mål 2020 Fortsätta att färdigställa nya hemsidan, fastställa 

riktlinjerna, påbörja rekrytering av ny redaktör för 

Morganbladet.  

  



ADMINISTRATION och STYRELSE 
SMHF och ASHR 

 

SMHF 

Övergripande Mål Arbeta för en stabil styrelse med engagerade 

ledamöter. 

Dagsläge Kärnan känns stabil, men styrelsen behöver fler 

engagerade medlemmar för ett långsiktigt arbete.  

Mål 2020 Stötta valberedningen för att hitta nya medlemmar 

intresserade av styrelsearbete. 

Stabilisera vissa uppdragsroller, främst kassör och 

registrator. 

Hitta en fungerande kanal för de styrelsemöten som 

nu sker via Discord eller Messenger. 

 

 

ASHR 

Övergripande Mål Stärka samarbetet mellan SMHF och de andra två 

rasföreningarna samt att med rätt representant bidra 

med vår del av arbetet i styrelsen. 

Dagsläge Vi har en bra styrelserepresentant i Ann-Marie 

Kossowski-Wallström och arbetet fungerar bra.

  

Mål 2020 Genomföra ASHR Riks 

 


