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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 

 

En person, flera poster 

I Sveriges Shetlandssällskap är det vanligt förekommande att en och samma person ”sitter på flera 

stolar”. Dvs samma person kan vara aktiv domare eller domaraspirant på 

shetlandsponnyutställningar och samtidigt vara ledamot, suppleant eller annan funktionär i Sveriges 

Shetlandssällskap. Vi anser att det är felaktigt samma personer har tillsyn och styrning över sig själva. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

När man är aktiv domare/domaraspiranter för shetlandsponnyer, kan man inte samtidigt ha någon 

funktion i SSS styrelse. 
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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 

 

Begränsat antal år i styrelsen 

I Sveriges Shetlandssällskap är det vanligt förekommande att ordförande, ledamöter och suppleanter 

sitter i styrelsen i väldigt många år. För att föreningen ska kunna utvecklas anser vi att antalet år som 

aktiv i styrelsen bör begränsas. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

Som ordförande kan man sitta i styrelsen i max 4 år i rad. Ledamot kan sitta i styrelsen i max 6 år och 

som suppleant i max 4 år i rad. Sammanfattningsvis kan alltså en och samma person sitta totalt 14 år 

rad, om densamma har innehaft samtliga poster i styrelsen. När en person lämnar styrelsen ska det 

gå minst 3 år innan samma person på nytt kan väljas in. 
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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 

 

Rösta genom fullmakt 

I Sveriges Shetlandssällskaps stadgar finns följande lydelse: 

” Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per närvarande 

medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet.” 

Normalt får man inte rösta med fullmakt på en ideell förenings årsmöte. Det strider mot själva idén 

för ideella föreningar. Det tillhör inte god föreningssed att i ideella föreningar tillåta röstning med 

fullmakt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

Röstning på föreningens årsmöten endast skall få ske av medlem genom personlig närvaro. 
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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 

 

Färger på rosetter på utställningar 

I Sveriges Shetlandssällskaps regionala föreningar anordnas varje år ett stort antal utställningar. 

Ideella krafter ligger bakom allt det arbete som det innebär att arrangera en utställning. Många av 

dessa utställningar har olika teman och profiler och ett sätt att göra utställningarna speciella är att 

arrangören får möjlighet att själva välja färg på prisrosetterna som delas ut. 

Det finns också en viktig ekonomisk tanke med att arrangörerna själva väljer rosetter. Med 

deltagarrosetter istället för ”medaljrosetter” kan rosetter beställas efter anmälningarna kommit in 

och man har då möjlighet att beställa exakt antal efter hur många som är anmälda. Föreningarna 

slipper då också ligga på ett kostsamt lager av rosetter. 

I detta ligger också en viktig miljöaspekt. Beställer efter antal anmälda ponnyer minskar svinnet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

Det görs en ändring i SSS grundproposition för utställningar som tillåter utställningsarrangörerna att 

själva bestämma vilken typ av rosetter som delas ut på de olika utställningarna. 


