
Ordinarie styrelseledamöter i SAHF idag är: 
Håkan Matsson ordf 
Andreas Nehm vice ordf 
Anette Mattsson 
Ann Nordén 
Åse Uddgård 
Gustaf Uhlén 
Linn Taubermann 
 
kassör är Eva Larsson  
 
    
Ordinarie styrelseledamöter i SAHR idag är: 
Håkan Matsson ordf 
Ann Nordén 
(Einar Larsson har avgått, suppleant är Tom Stenholm) 
     
Ordinarie styrelseledamöter i ARAB idag är:     
Håkan Mattsson ordf 
Veronica Mann Wernsten 
Catrin Nehm  
 
Det finns en hel del samband mellan nuvarande styrelser och styrelsen i SAHF som avsattes vid det 
extra årsmötet den 20 november 1993 och som redovisas i förvaltningsberättelsen på sidan 4 i 
bilagan ”Varför bildades stiftelsen SAHR?”  
 
Ordinarie styrelseledamöter i SAHF 1993: 
Jan Nilsson ordf 
Rolands Ask vice 
Ann Nordén 
Roger Sandblom 
Britta Fahlgren 
Anders Franksson 
Ingela Gyllenkrok 
Eva Larsson 
Berit Miedl Ohlsson 
Sven-Harry Karlsson 
 
I dag kan vi som var med 1993 se att den avsatta SAHF-styrelsen 1993 är återuppstånden i stora 
delar och även är mer förgrenad än då.  
 
När stiftelsen SAHR bildades 1995 övergick flertalet erfarna namn från SAHF till ARAB och 
SAHR. 
Detta möjliggjorde en comeback i SAHF av personer från den avsatta styrelsen och deras 
supporters. 
 
 
Nedan en del uppenbara kopplingar mellan dagens styrelser och den 1993 avsatta styrelsen. 
 
Jan Nilsson - Nehm 
Jan Nilsson (ordf i SAHF 1993) är far till Cathrin Nehm (nu ledamot i ARAB).  
Andreas Nehm (nu vice ordf i SAHF) är gift med Cathrin Nehm (ARAB). 



 
Ann Nordén (SAHF 1993) är tillbaka som ledamot i SAHF, samt även av Mattsson invald i 
stiftelsen SAHR.  
    
Britta Fahlgren (SAHF 1993) dök snart upp som vikarie på ARAB från 2005 där hon bl a 
färdigställde sin egen stambok. 
 
Gyllenkrok och Uhlén  
Ingela Gyllenkrok (SAHF 1993) är syster till Gustaf Uhlén (nu ledamot i SAHF).  
  
Håkan Mattsson (nu ordf SAHR, ARAB och SAHF) lanserades av Gustaf Uhlén på SAHFs 
årsmöte 2003 som ny ledamot i SAHF och ordförandeämne. 
 
Berit Miedl-Ohlsson (SAHF 1993). Hennes dotter Veronika är sammankallande i nuvarande 
valberedning för SAHF. 
 
Eva Larsson (SAHF 1993) är kassör i SAHF idag. 
 
Genom hästarna finns det fler om än inte så uppenbara kopplingar mellan nuvarande ledning och 
dess supportrar samt den avsatta styrelsen och dess supportrar. 
 
Medlemmarnas dom 1993 tog hårt. Att hämndbegär styr vissa av de avsatta är uppenbart och det är 
också, tror jag, den huvudsakliga förklaringen till förtalet av de personer som agerade mot dem 
1993 och de som därefter tog över styrelsearbetet. 
 
Vad har vi arabhästägare ställts inför det senaste åren?  
Jo, en uppdaterad variant av 1993, som återigen handlar om anställdas villkor, en dåligt skött 
ekonomi, översittarfasoner, höga kostnader för inköpta konsulttjänster och samtidigt ineffektivitet i 
registraturen m.m. 
 
Tyvärr har inte alla lärt sig något av händelserna 1993. 
 
Enligt styrelsen finns det ca 6000 arabhästägare i Sverige, dvs en mängd potentiella SAHF-
medlemmar och även potentiella styrelseledamöter.  
Det är därför extra tråkigt när en del individer klänger sig fast vid positioner där de vare sig gör 
nytta eller uppskattas. 


