
Plan för anslutande av nya regionalföreningar till SSS 
En regionalförening under SSS är en förening vars verksamhet finns inom en region i 
Sverige. Föreningens namn ska tala om i vilken region föreningen är verksam. 
Regionalföreningens verksamhet ska bedrivas i samma syfte som Sveriges Shetlandssällskap, 
d.v.s. att främja avel och brukande av shetlandsponnyer i Sverige.  

1. Ny regionalförening 

När en ny regionalförening vill bli ansluten till SSS ska en ansökan skickas in till styrelsen. 
Styrelsen granskar ansökan och begär in kompletteringar om ansökan inte uppfyller de krav 
som ställs på en ny regionalförening enligt detta dokument. Ansökan skickas på remiss till 
övriga regionalföreningars styrelser. 

SSS medlemmar fattar beslut om att godkänna den nya regionalföreningen på ett av SSS 
anordnat medlemsmöte (årsmöte, höstmöte eller annat extra medlemsmöte). Den nya 
regionalföreningen antas från det årsskifte som följer efter det års- eller höstmöte som 
beslutar att godkänna regionalföreningen. Den nya regionalföreningen ska ha ett långsiktigt 
syfte och en plan för att verka för medlemmarna under en längre period. 

2. Namn och område 

Ansökan ska ange vilken region som föreningen har för avsikt att verka inom samt den nya 
regionalföreningens föreslagna namn. Regionalföreningen ska bedriva verksamhet i hela den 
region där föreningen är aktiv. 

3. Interimsstyrelse 

Ansökan ska innehålla protokoll från ett första möte där de blivande medlemmarna i den nya 
regionalföreningen väljer en interimsstyrelse samt antar den nya föreningens stadgar. För att 
detta möte ska räknas som grund för ansökan för en ny regionalförening måste minst 2/3 av 
den nya föreningens medlemmar (se nedan under punkt 5) närvara på det första mötet. En 
deltagarlista ska skickas med tillsammans med protokollet från mötet. I det fall föreningen 
har varit aktiv en längre tid när ansökan om att bli regionalförening skickas in, ska det senaste 
årsmötesprotokollet med deltagarlista medfölja ansökan. 

 

4. Stadgar 

Den nya regionalföreningen ska använda typstadgar utfärdade av SSS. Eventuella                  
stadgeändringar ska godkännas av SSS styrelse innan de läggs fram till medlemmarna.  

5. Medlemmar 

Den nya regionalföreningen måste vid ansökningstillfället ha minst 20 stycken personer som 
vill vara medlemmar och driva den nya föreningens verksamhet. Dessa personers namn ska 
bifogas till ansökan till SSS, exempelvis genom ett underskrivet dokument där personerna 
dels anger att de vill vara aktiva i den nya regionalföreningen och dels att de godkänner att 
detta dokument delges SSS styrelse. Samtliga personer som vill vara medlemmar i den nya 
regionalföreningen måste vara enskilda medlemmar, alternativt huvudmedlem om man är 
familjemedlem, i SSS vid tiden för inskickande av ansökan. 



6. Verksamhetsplan 

Den nya regionalföreningen ska vid ansökningstillfället skicka in en verksamhetsplan till SSS 
styrelse. Verksamhetsplanen skall innehålla vilka aktiviteter som planeras under det närmsta 
året, tänkta platser och ungefärlig tidpunkt för aktiviteterna. Verksamhetsplanen ska innehålla 
minst 5 aktiviteter av olika slag för medlemmarna per verksamhetsår. Dessa verksamheter 
kan vara utställningar, bruksaktiviteter, kurser, föreläsningar eller andra arrangemang som 
berör shetlandsponnyn i den region där föreningen verkar. 

7. Förhållande till SSS 

Regionalföreningen är en fristående förening med egen ekonomi och styrelse. Medlemskap i 
regionalförening under SSS erhålls genom att medlem i SSS anger vilken regionalförening 
den vill tillhöra när medlemsavgiften betalas. En del av medlemsavgiften som betalas till SSS 
tillfaller regionalföreningen. Summans storlek fastställs av årsmötet efter förslag från SSS 
styrelse. Regionalföreningen ska varje år, efter sitt årsmöte, skicka bokslut och 
verksamhetsberättelse till SSS. 

 

 

 

 

 

 


