
Minnesanteckningar -  SSS möte med regionalföreningarna 

Motell Vetterleden Gränna 2017-04-09 

Magnus hälsar alla välkomna till träffen. 

Magnus bad om ursäkt att SSS tyvärr har åsidosatt utbildningen för i föreningsteknik för 

styrelseledamöter.  

Malin, som kommer att hålla i utbildningen, förklarade att tanken är att två regionalföreningar, 

tillsammans med SSS styrelseledamöter, har en utbildningsdag tillsammans; Öst och Sydost, Syd och 

Sydväst samt Väst och Nord. Hela styrelserna kommer att bjudas in, datum meddelas i god tid. 

Malins förslag på upplägg är:  

- stadgar för SSS 

- rutiner årsmöte och konstituerande möte 

- protokoll 

- styrelseledamöternas funktioner; Vem gör vad? 

- ekonomisk hantering 

- handlingsplan; Att kunna användas i framtiden vid olika tillfällen 

Malin önskar tankar och förslag från regionalföreningarna. 

Regionalföreningarna kom med förslag att SSS ska ha checklista för regionalt styrelsearbete samt 

checklista för rapporter från regional till SSS.  

Elisabeth efterlyser ekonomiska rapporter samt verksamhetsplaner för 2016 från de regionala 

föreningarna. Huvudföreningen ska arkivera dessa varje år tillsammans med sin egen bokföring. 

Inga-Lill informerade om vilka format på bilder/foton som vårt nya tryckeri av Shetlandsponny- 

tidningen vill ha. Information kommer att läggas på hemsidan. Inga-Lill kommer att meddela 

redaktören att svara/ge kvittens på tillsända mail. Alla sidor kommer att vara i färg om underlaget 

tillåter detta. 

Regionalförening kom med förslag att dessa SSS-träffar med regionalföreningarna ska vara en hel 

dag; temadag, frågestund, diskussioner; en dag som förenar och skapar vi-känsla. Magnus önskar att 

regionalföreningarna fortsätter att fundera kring detta och sedan meddelar SSS styrelse. 

Frågor tillsända SSS från Syd 

1. Att SSS även skickar mail på t ex kallelse till årsmöte och annan information till 

regionalföreningarna. SSS kommer hädanefter att maila ordförande och sekreterare (om inget annat 

meddelas). Svar önskas från regionalföreningarna på att mailen mottagits. 

2. Dispens utländska domare. SSS meddelade att regional bör skicka in dispensansökan innan domare 

tillfrågas. Utländska domare som tidigare dömt i Sverige kommer oftast bli godkända. SSS skickar ut 

länken (från moderlandets hemsida) gällande lista på godkända utländska domare. 

3. Medlemslistor till regionalföreningarna. SSS föreslår att regionalföreningarna kontaktar 

medlemsansvarig Tina, såsom tidigare, och att vi avvaktar nya EU-förordning som kommer 2018. 

4. Fråga om regionalförening får sälja del av sina medlemssidor i Shetlandsponnytidningen till annons 

från extern intressent. SSS tar upp frågan på styrelsemöte om meddelar sedan regionalföreningarna. 

Övriga frågor 

- Regionalföreningarna och SSS´s aktiviteter krockar.  

Det finns möjlighet att informera om datum på höstmötet. Det är viktigt att vi kommunicera med 

varandra. 



- Fler domare på gång?  

Nya är på gång och äldre domare får dispens att döma. Ny domaraspirantdag planeras även denna 

höst. Förslag framkom att ha ”elit”-exteriör-kurs för eventuellt blivande domare för att bedöma ifall 

intresse finns. SSS önskar att regionalföreningarna meddelar namn på personer som är lämpliga att 

bli domare. 

- Är det ok att ha gratis handelerklasser enl grundproppen?  

Ja det är ok. 

- Lista på f-skattande domare önskas.  

SH håller på att komplettera sin lista över vilka som har f-skatt. Förslag framkom att a-skattande 

domare fakturerar sitt arvode genom företag som hanterar det så att regionalföreningen får fakturan 

med f-skatt i stället för a-skatt. Denna hantering kostar domaren c:a 5% vilket kan t ex regleras med 

en höjning av arvodet. 

- Finns ungdomssatsningsbidraget kvar hos SH för regionalföreningarna att söka?  

Kolla med Petra Ahlm på SH. Lennart är ungdomsansvarig i SSS styrelse och då för hela landet. Han 

har också kontakt med SH. De 10.000 som SSS vann är ännu inte beslutat hur de ska användas men 

pengarna är öronmärkta för ungdomarna i SSS. 

- Klistermärken till passen, ska de faktureras regionalföreningarna?  

Styrelsen återkommer med besked. 

- Riksen i framtiden.  

Carina redovisades vad som framkommit under gårdagens gruppdiskussioner på medlemsmötet. 

Carina sammanställer redovisningen och lägger ut på hemsidan. Carina berättade att SSS`s 

utställningskommité alltid kontaktar aktuell regionalförening och planerar Riksen ihop. Förslag 

framkom att bilda en grupp från alla regionalföreningar för att diskutera frågor kring Riksen; t ex 

checklista, ekonomi, mål och att Riksen blir årets höjdpunkt. Kanske detta kan ske på föreslagna 

heldagsträffarna med regionalföreningarna. 

 

Vid pennan 

Elisabeth Jeppsson 

 


