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§ 1. Mötets öppnande  
Interimistiska styrelsens ordförande Linnea Ornstein öppnade mötet. 
 
§ 2. Val av mötesordförande  
Till mötesordförande valdes Magnus Archenholtz. 
112 personer röstade ja, 0 personer röstade nej, 0 personer avstod från att rösta. 
 
§ 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare  
Styrelsen val av mötessekreterare är Sara Linder. 
 
§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare  
Till justerare och rösträknare valdes Catarina Sved och Ingrid Jaldin. 
114 personer röstade ja, 0 personer röstade nej, 4 personer avstod från att rösta. 
 
§ 5. Fastställande av röstlängd  
145 röstningsberättigade medlemmar hade anmält sig till mötet, av dessa deltog 127 personer, 
personligen eller via fullmakt. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 
122 personer röstade ja, 0 personer röstade nej, 0 personer avstod från att rösta. 
 
§ 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande  
Årsmötet har utlysts brevledes via en kallelse som gick ut från kansliet 20200810, kallelsen är 
publicerad i medlemstidningen ”Shetlandsponnyn” nr 3/2020, samt via SSSs hemsida och facebook-
sida 20200811. Årsmötet beslutade att mötet är behörigen utlyst. 
122 personer röstade ja, 0 personer röstade nej. 
 
§ 7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av årsmötet. 
123 personer röstade ja, 0 personer röstade nej. 
 
§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen för 2019.  
Det påpekades att: 
- ston och hingstar stamboksförs inte längre för att erhålla RS, utan RS är numera en merit som 

kan erhållas efter ansökan. 
- årets uppfödare står inte med i verksamhetsberättelsen. 
- antalet utställda ponnyer är väldigt högt. Antalet bör kontrolleras.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
122 personer röstade ja, 2 personer röstade nej.  
 
§ 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper  
Räkenskaperna föredrogs och lades till handlingarna. 
122 personer röstade ja, 0 personer röstade nej. 
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§ 10. Föredragning av revisionsberättelsen 
 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
120 personer röstade ja, 2 personer röstade nej.   
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
94 personer röstade ja, 22 personer röstade nej.  
 
§ 12 Fastställande av eventuella ersättningar – Proposition nr 3: Ersättningar till styrelsen 
2020/2021 
 
§ 12a. Fastställande av eventuella ersättningar 
Ersättningarna för 2020 fastställdes till följande summor: 
Styrelsemedlemmar (ledamöter och suppleanter): 950 kr per år 
Revisorer: 950 kr per år 
Milersättning: 18,50 kr/mil 
SH- och SPAF-möten: 500 kr/möte för personer som inte sedan tidigare lyfter 
någon ersättning från SSS, upp till maximalt det skattefria beloppet 999 kr per år per 
enskild person. 
118 personer röstade ja, 8 personer röstade nej.  
 
§ 12b. Proposition nr 4: Utbetalning av lön till tidigare kassör 
Årsmötet beslutade att betala ut lön till tidigare kassör enligt kassörens yrkan för kassörsarbetet 
utfört under fram till dennes avgång 7 maj 2020.  
108 personer röstade ja, 14 personer röstade nej. 
 
§ 13. Val av styrelseordförande på ett år  
Linnea Ornstein föreslogs till styrelseordförande. Utfallet blev följande: 
116 personer röstade ja, 7 personer röstade nej. 
Årsmötet valde Linnea Ornstein till styrelseordförande fram till årsmötet 2021. 
 
§ 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter  
Antalet ledamöter fastställdes till 6 st. Antalet suppleanter fastställdes till 5 st. 
123 personer röstade ja, 1 personer röstade nej.  
 
§ 15. Val av ordinarie ledamöter  
Kjell Orrmyr, Linnéa Dahlberg och Catarina Reeves föreslogs som styrelseledamöter fram till årsmötet 
2021. Angelica Lauth, Sanna Soleskog och Hanna Dahlström föreslogs som styrelseledamöter fram till 
årsmötet 2022.  
Utfallet vid omröstning om förslaget i sin helhet blev följande: 111 personer röstade ja, 11 personer 
röstade nej. 
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Årsmötet beslutade att välja Kjell Orrmyr, Linnea Dahlberg och Catarina Reeves som 
styrelseledamöter fram till årsmötet 2021. Angelica Lauth, Sanna Soleskog och Hanna 
Dahlström valdes som styrelseledamöter fram till årsmötet 2022. 
 
§ 16. Val av suppleanter  
Anna Lundin, Charlotte Avebäck och Katarina Möller föreslogs som styrelsesuppleanter fram till 
årsmötet 2021. Petra Jakobsson och Emma Kjellman föreslogs som styrelsesuppleanter fram till 
årsmötet 2022.  
Utfallet vid omröstning om förslaget i sin helhet blev följande: 109 personer röstade ja, 12 personer 
röstade nej. 
Årsmötet beslutade att välja Anna Lundin, Charlotte Avebäck och Katarina Möller som 
styrelsesuppleanter fram till årsmötet 2021. Petra Jakobsson och Emma Kjellman valdes som 
styrelsesuppleanter fram till årsmötet 2022. 
 
§ 17. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter  
Till revisorer valdes Anna Manberger med personlig suppleant Ann-Mari Björkmarker, samt Elisabeth 
Gustavsson med personlig suppleant Madelene Jansson. 
115 personer röstade ja, 8 personer röstade nej. 
 
§ 18. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen  
Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till 3 st med 1 st suppleant. 
118 personer röstade ja, 2 personer röstade nej.  
 
§ 19. Val av valberedning jämte suppleant  
Till valberedning föreslogs Carina Wingård, Johanna Norén Jonasson, Eva Aronsson och Hans-Ola 
Joelsson.  
Utfallet vid omröstningen blev: Johanna Norén Jonasson 112 st röster, Eva Aronsson 110 st röster, 
Carina Wingård 97 st röster och Hans-Ola Joelsson 38 st röster. 
Årsmötet beslutade att den person som får mest röster blir sammankallande och den person som får 
minst röster blir suppleant. Årsmötet valde Johanna Norén Jonasson (sammankallande), Eva 
Aronsson och Carina Wingård som ordinarie ledamöter samt Hans-Ola Joelsson som suppleant till 
valberedning. 
 
§ 20 Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande räkenskapsår - Proposition nr 2: 
medlemsavgift 
 
§ 20a. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande räkenskapsår  
Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad.  
Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 350 kr för enskild medlem, 400 kr för familj eller medlem 
från annat land. 
111 personer röstade ja, 10 personer röstade nej.  
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b. Ersättning till regionalföreningar 
Styrelsen föreslog att ersättning till regionalföreningarna ska vara oförändrad 2021. 
Förslag om höjning samt förslag om att styrelsen skulle utreda frågan till nästa årsmöte framfördes.  
Utfallet vid omröstningen blev följande: 56 personer röstade för oförändrat. 27 personer röstade för 
höjning. 38 personer röstade för att styrelsen får utreda frågan. 
Årsmötet beslutade att ersättningen till regionalföreningarna ska vara oförändrad 2021, 50 kr per 
enskilt medlemskap och 75 kr per familjemedlemskap ska gå till den regionalförening som 
medlemmen valt att vara medlem i. 
 
c. Styrelsen får mandat att besluta om tillfälligt rabatterade medlemskap när styrelsen anser det 
lämpligt. 
Årsmötet beslutade att styrelsen får mandat att besluta om tillfälligt rabatterade medlemskap när 
styrelsen anser det lämpligt. 
107 personer röstade ja, 16 personer röstade nej.  
 
§ 21. Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 
§ 21 b. Stadgeändring beslutad vid extra medlemsmöte 2019-11-09 som ska bekräftas på årsmötet 
2020 
Årsmötet beslutar att bekräfta följande ändringar i föreningens stadgar. Ändringarna 
beslutades först vid extra medlemsmöte 2019-11-09 och godkändes nu slutligt. 

§ 1 Namn och organisation 
Föreningens namn är Sveriges Shetlandssällskap, SSS. 
SSS är en rikstäckande ideell allmännyttig förening med säte i Skara och består 
förutom huvudföreningen av regionalföreningar. (ändring) 

94 personer röstade ja, 15 personer röstade nej. 
 
§ 21c. Proposition 1: Verksamhetsplan 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2020/2021. 
108 personer röstade ja, 4 personer röstade nej.  
 
§ 21d. Proposition 5: Plan för anslutande av nya regionalföreningar till SSS 
Årsmötet beslutade att godkänna planen för anslutande av nya regionalföreningar. 
103 personer röstade ja, 7 personer röstade nej.  
 
§ 21e. Proposition 6: Handlingsplan för Skeletal Atavism 
Årsmötet beslutade att godkänna handlingsplanen för Skeletal atavism. Språkliga fel i dokumentet 
som påpekades ska korrigeras. 
98 personer röstade ja, 16 personer röstade nej.  
 
§ 21 f. Proposition 7: Ansökan från Shetland Mitt om att bli antagen som Regionalförening 
Årsmötet beslutade att Shetland Mitt antas som regionalförening till Sveriges Shetlandssällskap. 
64 personer röstade ja, 45 personer röstade nej.  
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§ 21 g. Proposition 8: Avelsvärderingsplan 
Årsmötet beslutade att godkänna avelsvärderingsplanen. Språkliga fel i dokumentet och mindre 
justeringar av avelsvärderingsplanen påpekades och ska korrigeras och uppdateras till nästa årsmöte. 
88 personer röstade ja, 18 personer röstade nej. 
 
§ 22. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen, enskild medlem och/eller regionalförening  
 
§ 22a. Motion 1 – Avelsförbud på ston 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motionen. 
98 personer röstade ja, 6 personer röstade nej.  
 
§ 22b. Motion 2 – Inavelskoefficient 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motionen. 
82 personer röstade ja, 8 personer röstade nej.  
 
§ 22c. Motion 3 – Handlingsplan skeletal atavism 
Årsmötet beslutade att motionen är besvarad eftersom handlingsplanen är godkänd enligt § 21 d. 
90 personer röstade ja, 3 personer röstade nej. 
 
§ 22d. Motion 4 och 5 – Avkommebedömning hingstar 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motion nr 4 och 5. 
76 personer röstade ja, 19 personer röstade nej.  
 
§ 22e. Motion 6 – Sanktioner vid bristande betäckningsrapportering 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motionen. 
89 personer röstade ja, 4 personer röstade nej. 
 
§ 22f. Motion 7 och 8 – RS-regler 
Årsmötet beslutade att motionen är besvarad med att styrelsen har påbörjat ett arbete för att se 
över reglerna för RS. Det påpekades att historiken bakom RS ska beaktas och att det ska göras en 
ordentlig konsekvensanalys. 
87 personer röstade ja, 6 personer röstade nej.  
 
§ 22g. Motion 9 – Mätning av mini 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag:  
Att del 1 i motionen anses besvarad och del 2 i motionen avslås.  
Att den styrelse som väljs får i uppdrag att ta fram ett mätreglemente inför 2021. 
Att generalmönstringshingstarna 2021 kontrollmäts inofficiellt för att undersöka hur vanligt det är att 
mankhöjden vid mönstringen skiljer sig från tidigare angivet mått. 
84 personer röstade ja, 8 personer röstade nej. 
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§ 22h. Motion 10 – Dispens för domare 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motionen. 
70 personer röstade ja, 21 personer röstade nej. 
 
§ 22i. Motion 11 – Ordförande i SSS + regionalförening 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och avslog motionen. 
53 personer röstade ja, 34 personer röstade nej.  
 
§ 22j. Motion 12 – Information om förändringar i regelverk 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och biföll motionen. 
82 personer röstade ja, 1 person röstade nej. 
 
§ 23. Mötets avslutande  
Mötesordförande Magnus Archenholtz avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Magnus Archenholtz, mötesordförande  Sara Linder, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Catarina Sved, justerare   Ingrid Jaldin, justerare 


