
Sammandrag av styrelsearbetet under året 2019 

2.2 Ett fält till beslutades lägga till i händelseflödet för kanslisten att lägga in mer information. Nytt förslag på 

Färgnomenklaturen inkommit från SH. Beslutades att tillsätta arbetsgrupper för att införa mätintyg och en för 

handlingsplan för krumgenen. 

18.2 JBV har angett att det är ok att registrera ponnyer från Danmark i svenska stamboken där angivelse att 

ponnyn befinner sig i Danmark, alltså inte tilläggsregistrering.  

11.3 Problematiken med smittoläget i Sverige inför AV där skyddsåtgärder vidtas. 

31.3 Angående försvunna betäckningsrapporter beslutar styrelsen att kansliet skall bekräfta antal inkomna 

rapporter på hingst per e-post. JBV godkänt Plan & Riktlinjer med Avelsprogram.  

4.3 6 st. motioner inkommit till årsmötet. Sponsorsavtal med Agria diskuterades.  

16.4 Bildandet av regionalförening Shetland Mitt diskuterades.  

27.4 Vid AV till hösten skall det noteras att hingsten är id-kontrollerad på protokollet. Totalt antal inkomna 

motioner till årsmöte 15 st. 

28.4 Årsmöte i Nyköping 

28.4 Närvarande vid årsmötet höll konstituerande möte där de viktigaste punkterna beslutades. Övriga val och 

besluts sköts till nästkommande styrelsemöte. 

8.5 Kvarvarande val inom styrelsen gjordes. Beslutades att byta plats för AV till Hallstahammar. Då nämnden 

för AV valt att avsäga sig beslutades att tillsätta ny och arbeta intensivt med denna fråga. Riks beslutad till 

Grevagården. Deltagande i Falsterbo av goda representanter kommer att ske. Beslutade att delta i SHIS och 

Eurohorse 2020. Styrelsen beslutade att kunna ta in adjungerande personer i arbetsgrupper under året. ISPC 

mötet för året på Shetlandsöarna och beslutar att deltaga på mötet.  

14.5 Kompletterande val gjordes efter avhopp av styrelseledamöter och suppleanter. Upphämtande av SSS 

tillhöriga saker från personer som inte längre är kvar beslutades göra av personer ur kvarvarande styrelse. 

Revisorsuppleanterna accepterat ta över som ordinarie revisorer efter avhoppen. 

19.5 Beslutades att ekipaget som gör reklam i Falsterbo för SSS erhåller ett schabrak då ingen annan ersättning 

utgår. Ett välkomstbrev till nya medlemmar utarbetas. En Jubileumsgåva till Finland beslutades att köpa och 

sända och utbyte av annonser. Arbete med årets motioner fortsätter där de har hänskjutits till styrelsen att 

jobba vidare. 

23.5 AV nämndens sammansättning, alla de tillfrågade gicks igenom, de som tackat nej och de som tackat ja.  

16.6 Beslutade att närvarande styrelseledamöter avstår sina telefonersättningar som beslutats vid årsmötet. 

Avtalet för telefonmöten sägs upp då annat sätt används vid telefonmöten. En avelskonferens ska hållas i höst. 

Kontakt med SPTF har tagits och mottagits väldigt positivt. En journalist från tidningen Ridsport kontaktat 

ordföranden och vill skriva om situationen kring avhoppen ur styrelsen. Information om utebliven avkomma i 

webstamboken beslutades att införas. Kansliet ändrar förfaringssätt vid utskick i passansökningsärenden till 

faktura. Shetland Mitts medlemsansökan godkändes. Genomförandet kan ske efter stadgeändring som görs av 

§1 i stadgarna. Första stadgeändringen vid Avelskonferensen och den andra vid ord. Årsmötet 2020. Sponsring 

av T-shirts/pikétröja till de personerna som också deltager i Falsterbo beslutades. 

16.7 Brev till nämnden för AV med information. Beslutades att tillåta stuterireklam fritt vid olika arrangemang 

och utställningar. Varje stuteri ansvarar för utläggande och insamlande av utlagt material. 

11.8 Extra medlemsmöte med nyval och fyllnadsval för tidigare avhoppade ord.ledamöter och suppleanter. 

Styrelsen är efter detta möte återigen fulltalig. 



22.8 Tidningskostnaden är väldigt hög. Genomgång av hur det går att göra tidningen till en lägre kostnad 

diskuterades. SPTF, där sker en träff med representanter och styrelsen i Jönköping den 7.9. Styrelsen fick en 

genomgång av vad som sades på ISPC mötet. Domarutbildningsnämnd diskuteras, tidigare ordförande 

kontaktas. Webbsidan diskuteras och förslag på ny kommer att tas fram. 

23.9 Avelsvärderingen gicks igenom. Plus och minus. Den nya nämnden tog god tid på sig men lika för alla som 

fick ett gott bemötande. Allt som kan göras samtidigt är positivt för effektiviteten. Nämnden önskar att hårt 

underlag görs på annat sätt. Kritikgenomgång kan göras effektivare och de som ej gått vidare ges sin kritik 

tidigare. Diskussion om antal kataloger som skall skickas ut till anmälare med flera hingstar. Datum för AV 2020, 

första helgfria helgen i april resp. september. Domarutbildningsnämnd, förslag på ansvariga diskuteras. För 

tillfället används befintlig domarutbildningsplan men den skall revideras inför fortsatt arbete. 

3.10 Exteriörkurs anordnas under tidig vår där aspiranter inbjuds. Tidningens innehåll diskuteras, förslag 

inkomma från kommittén om dess utformning. SPAF representant utsedd. Avelsdagen i Alvesta 9.11.19 Avel 

och grundläggande genetik och extra medlemsmöte med stadgeändringen. Diskuterades om program för 

uträkning av inavelsgrad, intressant men stort? hur genomföra. Värdegrundspolicy diskuterades och förslag 

lades fram. Riksutställningen 2.8.2020. Bruksprovsdomare beslutad med aspirant. En bruksdag kommer att 

genomföras. En kalender för 2020 beslutades att göra. Foton efterfrågas på Facebook.  

24.10 Antal betäckta ston 815 av 203 hingstar. Inkomna frågor från regionalförening om rosettfärger samt att 

ha BIS på Drive-In utställning. Antalet medlemmar 571 varav 7 ständiga.   

9.11 Extra medlemsmöte, Stadgeändring §1 godkändes första gången. 

21.11 Avtal med ansvarig för Hingstkatalogen på websidan är accepterad och underskriven. 

Värdegrundspolicyn antogs. Tillfällig rabatt på medlemskap med 50 kr. för träff med SPTF och Friends. En ny 

folder för SSS har framtagits och skall tryckas. En medlemsbrevlåda finns nu på SSS hemsida Tyck och tryck till. 

Plats för Riks är bokad, Sparreholm. AV vår plats bokad, Mullsjö. Årsmötets plats i Hörby bokad. Representanter 

på SHs ½ årsmöte beslutade.  

30.12 Hingst och storeglementena gicks igenom och godkändes. Hingstbeståndet som ska avkommebedömas 

gås igenom. Sänkning av antalet betäckta ston tillbaka till 40 vid avkommeprövning. Beslutade att SSS datorer 

som inte används får köpas av de som vill inom styrelsen till en rimlig summa. Tour de Shetland läggs ner för 

2020. Domarutbildning i mars 2020 med Helena Kättström och Annika Strindgård. 

 


