Sveriges Shetlandssällskap
Årsmöte den 28 april 2019 i Nyköping
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Magnus Karlsson öppnar mötet.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Kåre Gustafsson (ordförande Svenska Hästavelsförbundet).
§ 3 Anmälan av styrelsens val till mötessekreterare
Styrelsen anmäler att den valt Linnea Ornstein till mötessekreterare.
§ 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare väljs Hans-Ola Joelsson och Håkan Andersson.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs (bilaga 1). Antalet personligen närvarande medlemmar är 42 st.
Antalet medlemmar närvarande via fullmakt är 35. Totalt antal röstberättigade är 77 st.
§ 6 Godkännande av mötets behöriga utlysande
Årsmötet har utlysts i tidningen Shetlandsponnyn nr 4/18 och 1/19, samt via hemsidan.
Mötet beslutar att godkänna mötets behöriga utlysande.
§ 7 Fastställande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen föredrar sin verksamhetsberättelse för 2018. Styrelsen specificerar att de fysiska
mötena har varit ca 6-7 till antalet, resten har varit telefonmöten. Det har varit en mycket god
närvaro från styrelsen.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
§ 9 Föredragning av styrelsens räkenskaper 2018
Räkenskaperna föredras och läggs till handlingarna.
§ 10 Föredragning av revisionsberättelsen för 2018
Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Årsmötet gör ett medskick till styrelsen att det bör redovisas hur bifallna motioner från
föregående årsmöte har genomförts, t.ex. i tidningen eller vid årsmötet.
§ 12 Fastställande av eventuella ersättningar
Ersättningarna för 2019 fastställs till samma summor som föregående år:
Kassören, ordföranden och sekreteraren 4000 kr per år
Övriga ledamöter 1500 kr telefonersättning per år
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Revisorer 900 kr telefonersättning per år
Bilersättning 18:50 kr skattefritt när man kör i föreningens tjänst
Arvode vid SPAF- och SH-möten 500 kr
Kassören framför önskemål om att styrelsen tar fram manualer avseende utbetalning av
arvoden. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utreda de skattemässiga konsekvenserna för
arvoden och kostnadsersättningar och komma med en manual som redovisas till nästa
årsmöte.
§ 13 Val av styrelseordförande för 1 år
Magnus Karlsson, Angelica Lauth och Tobias Zetterblom föreslås till styrelseordförande.
Utfallet vid omröstning blir följande: Magnus Karlsson 28 röster, Tobias Zetterblom
45 röster, Angelica Lauth 4 röster.
Mötet väljer Tobias Zetterblom till styrelseordförande för 1 år (till 2020).
§ 14 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
Antalet ledamöter fastställs till 6 st. Antalet suppleanter fastställs till 5 st.
§ 15 Val av ordinarie ledamöter
Angelica Lauth, Kristina Blad, Susann Melkersson och Linnea Ornstein föreslås till
styrelseledamöter. Utfallet vid omröstning blir följande: Angelica Lauth 35 röster, Kristina
Blad 45 röster, Susann Melkersson 61 röster, Linnea Ornstein 70 röster.
Mötet väljer till ordinarie ledamöter Linnea Ornstein (till 2021), Susann Melkersson (till
2021) och Kristina Blad (till 2021).
Redan valda till 2020 är Malin Ohlin, Carina Wingård och Elisabeth Jeppsson.
§ 16 Val av suppleanter
Anette Wadman, Sanna Erixon, Liza Sandström och Anne Pagmar föreslås till
styrelsesuppleanter för 2 år (till 2021). Utfallet vid omröstning blir följande: Annette Wadman
51 röster, Sanna Erixon 53 röster, Liza Sandström 36 röster, Anne Pagmar 42 röster.
Jenny Sjölander och Liza Sandström föreslås för fyllnadsval som styrelsesuppleant till 2020.
Utfallet vid omröstning blir följande: Jenny Sjölander 54 röster, Liza Sandström 18 röster.
Mötet väljer till suppleanter Annette Wadman (till 2021), Anne Pagmar (till 2021), Sanna
Eriksson (till 2021) och Jenny Sjölander (fyllnadsval till 2020).
Petra Jakobsson är redan vald till 2020.
§ 17 Val av revisorer jämte personliga suppleanter
Till revisorer (på 1 år) väljs Lotta Hedborg med personlig suppleant Sara Linder, samt Anette
Sandberg med personlig suppleant Annelie Linderholt.
§ 18 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i valberedningen
Antalet ledamöter i valberedningen fastställs till 3 st, med 1 st suppleant.
§ 19 Val av valberedning jämte suppleanter
Till valberedning väljs Liselotte Sellén Bore, Liza Sandström, Kristin Johansson som
ordinarie ledamöter samt Jeanette Stark som suppleant.
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§ 20 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
Medlemsavgiften för 2020 fastställs till 350 kr för enskild medlem, 400 kr för familj eller
medlem i utlandet.
§ 21 Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Årsmötet beslutar att bekräfta följande ändringar i föreningens stadgar. Ändringarna
beslutades först vid höstmötet 2018 och godkänns nu slutligt.
§ 13 Hedersmedlem har fullständig rösträtt. (tillägg)
§ 14 Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.
(ändring)
§ 22 Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen, enskild medlem och/eller
regionalförening
1. Åldersgrupper handlerklasser
Styrelsen informerar om att man har för avsikt att ändra reglerna för handlerklasser för
att följa SH:s regler.
Mötet beslutar att avslå motionen.
2. Champion handler
Mötet beslutar att avslå motionen.
3. Bedömningsprotokoll handler
Förslag:
- Att samtliga arrangerade handlerklasser i SSS regi ska använda samma protokoll
som SH alternativt samma poängskala (1-5) med samma bedömningspunkter.
- Att planerad handlerdomare för en utställning erhåller instruktion eller skriftligt
underlag för hur protokollet ska användas.
Mötet beslutar att bifalla motionen på så sätt att SH:s protokoll ska följas under 2019,
samt att planerad handlerdomare får instruktion i hur protokollet ska användas.
4. Uppmärksamma SUCH under pågående utställning
Mötet beslutar att avslå motionen.
5. Champion-/SUCH-klasser
Mötet beslutar att avslå motionen.
6. Travdiplom 2.20
Mötet beslutar att avslå motionen med hänvisning till travprestationsdiplom.
7. Anledning till utebliven avkomma anges i stamboken
Förslag:
- Att det i stamboken anges anledning till en utebliven registrerad avkomma, t.ex. inte
dräktig, kastat, dödfödd, modern avliden, etc.
- Att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med registrator ta fram ett sådant system
och formulera lämpliga koder till detta för utebliven avkomma.
Mötet beslutar att bifalla motionen.
8. Hälsoråd
Mötet beslutar att avslå motionen.
9. Regler för rekommendation till BIS/Res-BIS
Mötet beslutar att avslå motionen.
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10. Benämning av diplom för 3-åriga ponnyer
Styrelsen uttrycker avsikten att benämningen ska konsekvensändras i
grundpropositionen och andra styrdokument, styrelsen arbetar med det under året.
Mötet beslutar att avslå motionen.
11. Generalmönstring
Mötet beslutar att avslå motionen, men ger medskick till styrelsen att alla hingstar med
RS ska avkommebedömas, oavsett om de är godkända enligt rasvisa krav eller ej.
12. Poäng för utlandsfödda avkommor
Mötet beslutar att avslå motionen, men ger styrelsen i uppdrag att se över
storeglementet så att meriter för utlandsmeriterade avkommor bättre harmonierar med
meriterna för svenskmeriterade avkommor.
13. Harmoniera RS-regler hingstar och ston
Mötet beslutar att avslå motionen, men ger styrelsen i uppdrag att se över reglerna för
RS i motionens anda.
14. Defektlista
Mötet beslutar att avslå motionen, men ger styrelsen i uppdrag att se över defektlistan.
15. Enhetliga begrepp
Mötet beslutar att avslå motionen.
§ 23 Mötets avslutande
Föreningens ordförande Tobias Zetterblom avslutar mötet.

______________________________

______________________________

Kåre Gustafsson, mötesordförande

Linnea Ornstein, mötessekreterare

______________________________

______________________________

Hans-Ola Joelsson, justerare

Håkan Andersson, justerare
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