
MOTION TILL ÅRSMÖTET DEN 26 april 2020  
 
Jag anser att frågan om hingsthållare som ej anmäler betäckningar måste tas upp!  
Jag anser att dessa hingstägare skall få en skriftlig varning, vilket sätts ut i tidningen vilket inte 
nödvändigtvis behöver vara namngivet, återkommer problemet/stadgebrottet så skall den 
hingsthållaren uteslutas i 2 år!  
 
Detta bör klargöras på ett bättre sätt än vad som står idag! Där står allt utom varningarna osv.  
Att bryta mot Plan och Riktlinjer samt Avelsprogram som SSS har att inte anmäla betäckningar, 
speciellt då man redan vet att stoet inte tagit sig, innebär ju att statistiken över fertiliteten på hästarna 
blir missvisande! Så väl på stoet som hingsten! Men då hingstarna får så många fler avkommor är det 
ju viktigt att fakta är rätt!  
 
Avelsprogrammet som SSS har är: 
- PLAN OCH RIKTLINJER MED AVELSPROGRAM FÖR SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAPS 
VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION FÖR SHETLANDSPONNYER I SVERIGE  
Punkt 8.2 Betäckningsrapportering  
För att hingsthållare ska kunna lösa betäckningsrapporter krävs:  
- att hingsten är DNA-testad.  
- att hingsten, enligt hingsthållarens kännedom, ej nedärver defekt som anges i SJVFS 2009:28 (vissa 
undantag förekommer se hingstreglementet). Hingsthållarens ska meddela SSS om hingsten drabbas 
av sjukdom/defekt eller om avkomma drabbas av sjukdom/defekt som regleras i ovanstående 
föreskrift. Betäckningsrapportering ska vara gjord enligt instruktioner på SSS:s hemsida. Hingsthållare 
som deltar i avelsprogrammet är skyldig att rapportera de genomförda betäckningar som dennes 
hingst genomfört under säsongen. Samtliga betäckningar ska rapporteras in, även i de fall stoet inte 
verkar vara dräktigt. Fullständigt ifyllda betäckningsrapporter redovisas till SSS eller SH senast den 30 
september under betäckningsåret. För betäckningsrapportering som inkommer mellan 1/10 och 31/12 
betäckningsåret tillkommer förseningsavgift. Förseningsavgiften fastställs av SSS styrelse. Försenad 
rapportering, dvs. rapportering som inkommer efter betäckningsåret innebär att rapporteringen klassas 
som ogiltig.  
 
Om man då bryter mot dem så bryter man ju SSS PLAN OCH RIKTLINJER MED AVELSPROGRAM! 
Bryter man mot dessa samt visar sig vara olämplig att vara kvar i en avelsförening vilket då ger att 
man blir utesluten ur föreningen!  
 
SSS stadgar 
 § 17 UTESLUTNING  
Medlem kan på förslag av SSS:s styrelse eller regionalförenings styrelse uteslutas ur föreningen, om 
han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig olämplig att kvarstå i 
föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av styrelsens ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. 
Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev. Fråga om 
uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 14 dagar. 
Beslut som fattas därefter går ej att överklaga. Fråga om eventuellt nytt medlemskap tas upp efter 
särskild prövning av SSS:s styrelse, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet  
 
Mitt förslag är att:  
- Så fort detta stadgebrott uppdagas skall hingsthållaren som inte följer föreningens P&R samt 
Avelsprogram skriftligen få en varning!  
- Vid andra försummelsen blir man utesluten!  
 
Vilket klart och tydligt måste stå i P&R med Avelsprogram samt efterlevas!  
 
Detta är ett allvarligt fel man begår vilket ger helt fel statistik vad gäller avelsduglighet m.m. 
 
Inskickat av Susanne Krämer 


