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Veronica. Det är möjligt att det finns goda och bra krafter i de 
olika styrelser som finns. 
Men det är omöjligt att förneka att det inte har skett någonting 
posItivt för "varumärket det arabiska fullblodet" sedan HM 
tillträdde. Trots att detta var det budskap han gick ut med och 
som åtminstone jag köpte. 
 
Tvärtom har vi haft sju år av strider på alla fronter. Och det kan 
inte vara bra varumärkesvård. 
När man som ledare ser att man inte kan driva en verksamhet i 
önskad riktning måste man ändra strategi.  
Och strategin att leda det man också ska kontrollera verkar inte 
ha fungerat. 
 
HM kan inte visa på några åtgärder under sina år i 
organisationerna som bidragit till positiva effekter på rasen 
eller organisationen. 
Han har konsekvent tillämpat ett ledarskap genom tystnad - 
något som inte direkt är 2011... 
Och genom frånvaro - ingen har sett mannen på några av de 
stora events som avridits. 
 
Och - faktum kvarstår. Vi har idag ingen registratur. 
Mer underbetyg är svårt att få. 
 
Oavsett VARFÖR detta skett så kan vi nog vara eniga om att vi 
inte varit i den här situationen utan HM. 
 
SAHR måste ta ARAB i örat. Men det är svårt när det är 
samma ledning. Alltså måste det till en tydligare urkund i 
SAHR som ser till att Ceasars hustru aldrig mer kan 
misstänkas. 

Email   Website  
  

Genberg, som snabbt lämnade SAHRs styrelse efter att som nyinvald ha varit med om 
flytten 2004, har försökt framföra sina åsikter på SAHFs forum. 
Ovanstående inlägg plockades snabbt bort av ”webban” Veronica Mann Wernsten, 
som också är styrelseledamot i ARAB.  
Motsvarande censur har pågått i många år samtidigt som förtal av tidigare verksamma 
personer fått passera. 
 
Det går således inte för någon som varit med ett tag att t ex berätta en del sanningar 
för nya hästägare eller ha synpunkter som ogillas av ledningen. 



Därför finns det många som istället håller tyst, vill inte vara med i föreningen och 
slutar efter hand med arabiskt fullblod. 
 
Den bristande information som funnits på ARABs/SAHFs hemsida om Länsstyrelsens 
aktiviteter och förelägganden, om styrelsens svar till Länsstyrelsen och kontakterna 
med JV är också en form av censur. 
Ansökningshandlingarna till JV, den nya såväl som den första, har efterlysts av många 
men de har ändå inte visats på hemsidan. 
Utrymme finns däremot för smutskastning av personalen och visning av deras 
anställningskontrakt.  
Varför? Vem gagnas av det? 
Till skillnad mot Veronica Mann Wernsten så vet de flesta av oss vad ett 
kollektivavtal är, och dessutom vet vi att ingångna avtal skall följas. Enligt 
kollektivavtal har personalen pga ålder och arbetade år automatiskt 12 månaders 
uppsägning oavsett vad arbetsgivaren tycker.  
Det är märkligt att ARABs nuvarande styrelse inte anser sig veta det.  
Det är egalt om kollektivavtal och MBL inte existerar i England. Som arbetsgivare i 
Sverige skall man känna till och följa svenska lagar. De straffavgifter som nuvarande 
ledning genererat i olika sammanhang tidigare pga nonchalans av lagar och 
förordningar har inte drabbat styrelsen, de har istället drabbat oss hästägare med 
förhöjda avgifter. 
Det tillför absolut inget positivt för oss med arabhästar när de som företräder vår 
hästras dessutom ägnar sig åt förtal av enskilda personer. Förtalet (den s k 
informationen) har nu funnits på hemsidan i tio månader. Skall det ligga kvar i 
evighet?  
 
Jag vet att många med mig delar uppfattningen att nuvarande lednings sätt att agera - 
det som gör att vi står där vi står i dag - har visat sig vara mycket negativt för det 
Arabiska Fullblodet i Sverige och dess ofta hängivna ägare. 
 


