
 

Generale Elisabett II-26, YMER på kavkas 

                                                                                           

 

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 15 april2018 

 

 

Undertecknad föreslår stämman på årsmötet 

att: Föreningen för den Beridna Högvakten tillsätter en extern oberoende utredning av försäljningen 

av hästen Generale Elisabett II-26, YMER på Kavkas som genomfördes juni 2017 för att få information 

om 

• ifall försäljningen genomförts med tidigare rådande praxis och god föreningssed 

• om beslut runt avyttringen av ovanstående häst resulterat i minskad eller ingen intäkt för 

föreningen, i förhållande till hästens gällande försäljningspris 21 maj 2017  

 



Bakgrund 

Undertecknad har 2005 hos ansvarig anmält intresse av att vara behjälplig med de av FfBHs 

Altkladruberhästar som behöver nytt hem, antingen genom att vara fodervärd, genom köp eller 

genom att hjälpa till med rehabilitering. Intresseanmälan/erbjudandet har förnyats årligen.  

2017 i början på året flyttas Generale Elisabett II-26 från Kavkas eftersom hästen ej fungerat i FMs 

verksamhet. 

Perioden januari till maj har undertecknad upprepade gånger tagit kontakt med representanter från 

FfBHs hästkommittee för att få reda på vilka kriterier som gäller för att komma ifråga att ta hand om 

Elisabett.  

Den 21 maj 2017 informerar hästkommitteens representant personligen mig att föreningen begär 

100 000kr för Elisabett. Jag svarar då direkt att jag är intresserad. Den 13 juni informeras jag av 

hästkommitteens representant per e-post att Generale Elisabett II-26 sålts till utlandet. 

 

Försäljningen av hästen Generale Elisabett II-26  

Det har funnits mer än en köpare. Tidigare har FfBH använt sig av hemlig budgivning när det funnits 

mer än en köpare. Hästkommitteen har begärt 100 000kr för hästen, med stor sannolikhet skulle 

man ha kunnat få betydligt mer vid en budgivning. 

Eftersom det tagit 6 månader att sälja hästen har FfBHs utgifter rimligtvis blivit relativt omfattande. 

Exempel på sådana kostnader: stallhyra, transport till mer än en destination, besiktning utförda av 

externa sakkunniga, kostnader för rehabilitering, skoning, kostnad för extra personaltid etc.  

 

Det har funnits flera alternativ att välja mellan gällande försäljningen. 

1. Man hade kunnat kontakta medlem som anmält intresse att överta Elisabett, då hade 

föreningen kunnat få in utgångspriset 100 000kr och dessutom få hästen hämtad från Kavkas 

samma dag. 

2. Man hade kunnat genomföra hemlig budgivning. Hästkommitteen hade fått visst merarbete 

men med stor sannolikhet hade priset blivit betydligt högre. 

 

 

 

 

 

 

 



Undertecknad föreslår därför stämman på årsmötet 

 

att: Föreningen för den Beridna Högvakten tillsätter en extern oberoende utredning av försäljningen 

av hästen Generale Elisabett II-26*, YMER på Kavkas som genomfördes juni 2017 för att få 

information om 

• ifall försäljningen genomförts med tidigare rådande praxis och god föreningssed 

• om beslut runt avyttringen av ovanstående häst resulterat i minskad eller ingen intäkt för 

föreningen, i förhållande till hästens gällande försäljningspris 21 maj 2017  

 

 

 

 

Ellen Hammer 

 

 

  

 

 

 

 

 


