
Proposition 7: Ansökan från Shetland Mitt om att bli antagen som 
regionalförening  
 
I mars 2019 ansökte Shetland Mitt till den dåvarande styrelsen om att bli godkänd som 
regionalförening. Sedan dess har det varit flera turer kring ansökan, bl.a. diskuterades den i 
samband med höstmötet 2019. 
 
Ända sedan SSS började ha regionalföreningar för drygt 35 år sedan har det varit årsmötet 
eller medlemsmötet som beslutat om att anta regionalföreningar. Det har hittills hanterats på 
det sättet att den föreslagna nya regionalföreningen fått lägga en motion till årsmötet som 
årsmötet sedan hanterat. Den senaste regionalföreningen som antogs var Shetland Sydväst 
som antogs vid årsmötet 2015. I SSS stadgar har regionalföreningarna fram till nu varit 
uppräknade. En stadgeändring påbörjades vid höstmötet 2019 om att det inte ska behöva 
göras en stadgeändring för att lägga till en ny regionalförening. Stadgeändringen är tänkt att 
bekräftas vid årsmötet 2020. 
 
I juni 2019 beslutade då sittande styrelse att ”godkänna” Shetland Mitts ansökan, trots att det 
är årsmötet eller medlemsmötets uppgift att hantera en sådan ansökan. Interimsstyrelsen har 
bedömt att beslutet från juni 2019 är ogiltigt eftersom det i vart fall i nuläget inte är styrelsens 
uppgift att fatta ett sådant beslut. 
 
Shetland Mitt har nu väntat i 1,5 år på att få frågan om att bli antagen som regionalförening 
prövad. Det är inte rättvist att låta föreningen vänta ytterligare ett år och då få lägga fram sin 
ansökan som en motion. För att Shetland Mitt ska få sin ansökan prövad väljer därför 
interimsstyrelsen att lägga fram föreningens ansökan som en proposition för medlemmarna att 
ta ställning till. Styrelsen har också låtit Shetland Mitt komplettera sin ansökan enligt de 
regler som styrelsen har föreslagit i proposition 5 med plan för anslutande av nya 
regionalföreningar. 
 
I normalfallet är tanken att de befintliga regionalföreningarna ska vara remissinstans inför 
prövning av frågan om anslutning av en ny regionalförening. Varför den tidigare styrelsen 
inte skickat ansökan på remiss vet inte interimsstyrelsen. Frågan har däremot tagits upp 
översiktligt på möte med regionalföreningarnas styrelser den 23 augusti 2020. För att ansökan 
nu ska få bli prövad och det är alltför kort tid kvar för en ordentlig remissrunda, väljer 
interimsstyrelsen att ändå låta frågan gå till årsmötet utan remiss och hoppas att 
medlemmarna i de andra regionalföreningarna trots allt hinner ta ställning utifrån sina 
perspektiv. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att Shetland Mitt antas som regionalförening till Sveriges Shetlandssällskap. 
 
 
  



Ansökan från Shetland Mitt 
 
       
Sveriges Shetlandssällskap     190322 
 
Ansökan om att bli en Regional Shetlandsförening under Sveriges Shetlandssällskap. 
Föreningen bildad 20190310 i Mullsjö. 
Föreningens namn Shetland Mitt. 
Organisationsnummer 802523-1187 
 
Bifogas Protokoll från bildandet, stadgar antagna 190310, styrelsen samt 
organisationsnummer. 
 
Ordinarie årsmöte kommer att hållas så snart föreningen har blivit antagen som en 
Regionalförening inom SSS. 
 
För Shetland Mitt 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
Kristina Blad    Anne Pagmar 
 
 
Bilagor: 

1. Protokoll från bildande av Shetland Mitt 
2. Shetland Mitts interimsstyrelse 
3. Stadgar Shetland Mitt 
4. Komplettering enligt föreslagen plan för regionalföreningar 



Bildande av Shetland Mitt 

Datum: 10.3.2019 Plats: Björkhaga, Mullsjö 

Närvarande: Anne Pagmar, Ida Sellén-Andersson, Liselotte Sellén-Bore, Kristina Blad, Jeanette 
Stark och Kristin Johansson 

§ 1 Mötet öppnandes 

§ 2 Val av mötesordförande 

Valdes Anne Pagmar 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Valdes Kristina Blad 

§ 4 Val av justeringsperson 

Ida Sellén-Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Ja 

§ 6 Bildande av en regionalförening under SSS 

Mötet beslutade att bilda regionalförening. 

§ 7 Stadgarna 

Fastställde föreslagna stadgar. 

§ 8 Namn 

Beslutades att namnet skall vara Shetland Mitt 

§ 9 Val av interimstyrelse  

Val av ordförande 

Anne Pagmar 

Val av kassör 

Vakant tsv. 

Val av sekreterare 

Kristina Blad 

Övriga ledamöter, Liselotte Sellén-Bore, Ida Sellén-Andersson, Vanja Samuelsson, Jenny 
Gunnarsson och Marie Claesson. Valda fram till första ordinarie årsmöte. 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justerare 

Kristina Blad  Anne Pagmar Ida Sellén-Andersson 



Shetland Mitt 2019 

 

Ordförande 

Anne Pagmar 

 

Sekreterare 

Kristina Blad 

 

Kassör 

Vakant 

 

Ord led. Interimstyrelse 

Ida Sellén-Andersson 

Liselotte Sellén-Bore 

Jenny Gunnarsson 

Marie Claesson 

Vanja Samuelsson 

 

(Adressuppgifter har tagits bort ur bilagan av personuppgiftsskäl. /Interimsstyrelsen) 
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STADGAR 
 
Stadgar antagna 20190310 vid bildande av Shetland Mitt. 
  
§ 1 NAMN och ORGANISATION 

Föreningens namn är Shetland Mitt. Föreningen är en rikstäckande ideell förening 
utgörande en regional förening inom Sveriges Shetlandssällskap, SSS. 
Organisationsnummer 802523-1187 

  
§ 2 ÄNDAMÅL 

Föreningens ändamål är att främja aveln av shetlandsponnyer och dess brukbarhet. 
  
§ 3 VERKSAMHET 

- Att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och hålla i verksamheter 
som medlemmarna önskar inom föreningens ekonomiska ramar. 

- Att upprätthålla behövliga kontakter med övriga regionala föreningar. 
- Att vara remissinstans till SSS. 

  
§ 4 MEDLEMSKAP 

Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till 
SSS, vilken fastställs av SSS årsmöte.  Sv. Shetlandssällskaps medlemstidning 
utgår till samtliga fullbetalande medlemmar.  Efter förslag av styrelsen, och beslut 
av årsmötet, kan person antas som hedersmedlem, vilken befrias från erläggande 
av årlig medlemsavgift. 

  
§ 5 STYRELSELEDAMÖTER och -SUPPLEANTER 

Valbara personer till styrelsen skall vara fullbetalande medlem i föreningen. 
Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, 
sekreterare, kassör och övriga behövliga befattningshavare. Inom styrelsen kan 
tillsättas arbetsutskott, AU, bestående av ordförande samt minst två ledamöter.  
För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst hälften av de ordinarie 
ledamöterna närvarar.  
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter 
samt lägst tre och högst fem suppleanter. 
  

§ 6 VALPERIOD 
Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
väljs, saxat val, för en tid av två år. 

  
§ 7 REVISORER 

Två revisorer jämte personlig suppleant väljs årligen. 
  
§ 8 VALBEREDNING 

Valberedning bestående av två ordinarie ledamöter samt minst en suppleant väljs 
årligen. 

  
§ 9 FÖRENINGENS FIRMA 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
  
§ 10 RÄKENSKAPSÅR 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
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Stadgar antagna 20190310 vid bildande av Shetland Mitt, forts. 

 
  
§ 11 ÅRSMÖTE 

Styrelsen kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte minst 30 dagar före 
mötet, vilket hålls senast den siste februari. 
 

§ 12 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare 
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
 5. Fastställande av röstlängd 
 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande 
 7. Fastställande av dagordning 
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper 
10.  Föredragning av revisionsberättelsen 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12.  Fastställande av eventuella ersättningar 
13.  Val av styrelseordförande på ett år 
14.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 
15.  Val av ordinarie ledamöter 
16.  Val av suppleanter 
17.  Val av två revisorer jämte personliga suppleanter 
18.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 
19.  Val av valberedning jämte suppleant 
20.  Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem 
21.  Mötets avslutande 
Information från styrelsen och utdelning av utmärkelser 

  
§ 13 RÖSTRÄTT 

Röstberättigad till samtliga val utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är 
medlem som är myndig på årsmötesdagen och som erlagt medlemsavgiften för 
innevarande år senast en månad före årsmötesdagen. För att få rösta i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen krävs att medlemsavgift för föregående år erlagts. 
Hedersmedlem har full rösträtt. Familjemedlem är ej röstberättigad.  
Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per 
närvarande medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet. Val 
förrättas och beslut fattas genom öppen röstning, där ej sluten begärs, med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val 
då lotten avgör. 

  
§ 14 MOTIONER 

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. 
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Stadgar antagna 20190310 vid bildande av Shetland Mitt, forts 

 
  
§ 15 EXTRA MEDLEMSMÖTE 

Kallelse till extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen, revisorerna eller av 
medlemmarna (om minst 10% av medlemmarna så önskar) då den/de finner det 
påkallat. För kallelse till extra medlemsmöte gäller samma regler som vid kallelse till 
årsmöte. I kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall 
behandlas. 
 

  
§ 16 STADGEÄNDRING 

Fastställande av ändring beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, 
varav ett ska vara ordinarie årsmöte.  
Förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen. 

  
§ 17 UTESLUTNING 

Medlem kan på förslag av SSS 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 styrelsen, 
dock tidigast efter två år från beslutsdatumet. 

  
  
§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

För att besluta om föreningens upplösning måste minst ¾ av föreningens 
röstberättigade medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant 
beslut måste, för att äga giltighet, fattas av två på varandra följande ordinarie 
årsmöten med en majoritet av minst ¾ av de avgivna rösterna. Upplöses 
föreningen skall dess tillgångar överlämnas till SSS, om föreningen är verksam. I 
annat fall till den organisation eller sammanslutning som arbetar för ponnyavelns 
fromma och som vid nämnda årsmöten beslutats. 

 

  



Shetland Mitt    Möte 201017, Björkhaga Mullsjö 
 
Komplettering av ansökan om att bli regionalförening inom SSS till redan inskickade dokument såsom stadgar, 
styrelse osv. 
 
Medlemmar: 
Dessa personer nedan har idag 201017 uttryckt önskan att vara medlemmar och driva den föreningens 
verksamhet. Antingen genom att närvara fysiskt vid dagens möte eller närvara digitalt. 
De har gett sitt medgivande att delge sina namn till SSS: 
 
(Namnen har tagits bort ur bilagan av personuppgiftsskäl. /Interimsstyrelsen) 
 
Utöver ovanstående namn finns personer som inte kontaktats under eftermiddagen och där det på FaceBook 
sidan finns 54 medlemmar. Det finns också en del nya som vill bli medlemmar och tillhöra Shetland Mitt. 
 
Komplettering av Namn och område 
Shetland Mitt har för avsikt att bedriva verksamhet i det geografiska område som har Vättern som mitt och en 
cirkel runt densamma. 
 
Komplettering av Verksamhetsplan 
2020 
Januari Hingstpremiering i Nederländerna 
Februari Årsmöte Shetland Mitt 
April Träff med fölning som tema 
Maj  Träff med Färgkurs del II 
Juni Träff med hovvård, hovslagare 
 
Vidare finns planer på att anordna löshoppning, Förevisning av massage av häst, Veterinär som pratar om 
tänder och knän, Stuterivandringar, Utställningsträning och tips hur visa häst, Tömkörning och jobbet med 
inkörning. 
 
 
 


