Motion nr 1
Rubrik: Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående avelsförbud av ston.
Vi vill att ston med tex defekter såsom trachealkollaps, patellaluxation, eksem eller annat som
veterinär fastställer, beläggs med avelsförbud.
Att detta sedan ska skrivas in i webstamboken att stoet har avelsförbud och att ev avkommor inte
blir berättigade att grundstambokföras.
Stämpel i pass från veterinär att stoet har avelsförbud, detta för att kvalitetssäkra vår avel.
Motiveringen till detta är att hingstar blir per automatik vid avelsvärdering veterinärt kontrollerade
och kan ej få RS om de inte uppfyller de veterinära kraven.
Dessa hingstar kan fylla en funktion som sällskapshästar när de kastrerats.
Vi tänker på dem ston som inte har en så pass grav defekt så att de behöver avlivas utan att precis
som en hingst som inte passar i avel kan få leva ett bra liv som tex sällskapsponny så att stona kan få
samma möjlighet till ett bra liv utan att avlas på.
Grunden till vår tanke är att vi har erfarenhet av att ha sålt ston billigt till sällskap för att stoet inte
bör avlas på av olika anledningar där den nya ägaren valt att ta föl trots överenskommelse.

Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under beaktande.
Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, stuteri
Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra
Hörby 23/2-2020

Motion nr 2
Rubrik: Motion angående uträkning när hingstarna ska avkommebedömas.
Vi vill att man ska räkna de registrerade avkommorna, ej räkna ofödda eller avlidna avkommor som
aldrig blivit registrerade.
Motivering, vi tänker att det är missvisande att räkna hur många betäckningar hingsten har utfört,
avkommebedömningen borde beräknas på de registrerade avkommor som faktiskt exitisterar och
inte på antalet betäckningar.
Vi anser att det ger en missvisande bild av hingstens kvalitet som förvärvare.
Hingstens och stonas fertilitet och andra icke förutsägbara händelser som resulterar i en betäckning
utan avkomma borde m a o ej likställas i en statistisk beräkning av hingstens kvalitet på
avkommorna.
Grunden till vår tanke är att vi i nuläge anser att statistiken som räknas blir missvisande av hingstens
kvalitet på avkommorna när man beräknar det utifrån utförda betäckningar och inte av de faktiska
avkommorna.
Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under beaktande.
Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, stuteri
Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra
Hörby 23/2-2020

Motion nr 3
Rubrik: Motion angående uträkning av individers inavelskofficient
Vi vill att man ska räkna ut inavelskofficenten och ha med den i webstamboken och i passet.
Motivering, vi tänker att det skulle kunna vara ett bra redskap i val av avelsmaterial
Grunden till vår tanke är att de som vill avla hade haft lättare när de ska titta på val av avelsmaterial.
Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under beaktande.
Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, stuteri
Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra
Hörby 23/2-2020

