Verksamhetsplan för Sveriges Shetlandssällskap 2020/2021
Vår vision
Sveriges Shetlandssällskap, SSS, är en ideell förening med ändamål att främja aveln av
shetlandsponnyer och dess brukbarhet. SSS ska bl.a. hålla kontroll och uppsikt över landets
avelsmaterial, föra stambok och register över shetlandsponnyer och dess ägare. Se till att
avelsvärderingar och utställningar genomförs, samt sprida kännedom om rasen.
Sveriges Shetlandssällskap ska vara en förening som förvaltar kunskap och tradition och tar
dessa med in i framtiden. Samtidigt ska vi se framåt och ta vara på de nyskapande idéer och
det engagemang som finns hos medlemmarna. SSS ska vara en förening där medlemmarna
känner sig välkomna och värdefulla, där deras kunskap ska tas tillvara. Vi ska arbeta för
friska och sunda shetlandsponnyer, både i avel och annan användning.
Det gångna året
Det förlängda verksamhetsåret som har gått har varit turbulent, med flera olika styrelser och
med en pandemi som förändrat förutsättningarna kraftigt. Mycket energi har behövt läggas på
saker som inte tillhör SSS kärnverksamhet, vilket påverkat det arbete som styrelsen haft
förmåga att mäkta med. På grund av pandemin har vårens avelsvärdering och sommarens
riksutställning fått ställas in, liksom många utställningar i våra regionalföreningar. Samtidigt
har vi fått möjligheten att fundera lite mer inåt – hur arbetar vi tillsammans, hur tar vi oss
framåt, och hur hanterar vi vissa av de frågor som är mer känsliga inom rasen och föreningen?
Trots detta har vi ändå genomfört bl.a. en riksutställning sommaren 2019, avelsvärderingar
både hösten 2019 och hösten 2020, en domarutbildning våren 2020, två extra medlemsmöten
varav ett digitalt, ett höstmöte, en digital releasefest och en digital föreläsning.
Även om det varit tufft, har alltså mycket gått att genomföra. Det är viktigt att ta fasta på det
när vi går in i nästa styrelseår/verksamhetsår.
Inriktning för 2020-2021
Under verksamhetsåret 2020-2021 ska Sveriges Shetlandssällskap ha följande inriktning och
fokusområden.
Öppenhet & engagemang
För att engagera medlemmarna och ha ett tydligt medlemsinflytande är det viktigt att stora
frågor som berör alla eller många av medlemmarna skickas på remiss innan de antas. På det
sättet kan olika perspektiv hämtas in och olika synpunkter komma till tals. Det är dessutom ett
konkret sätt att göra våra underlag och beslut bättre. Medlemmarna behöver också konkret
kunna se att deras förslag och synpunkter tas om hand. Medlemsförslag är uttryck för ett
starkt engagemang och energi för rasen och det ska alltid uppmuntras!
Under tiden fram till nästa årsmöte ska styrelsen fortsätta ge medlemmarna löpande
information om sitt arbete i de kanaler vi har tillgängliga. Föreningen ska fortsätta vara aktiv i
sociala medier och på det sättet sprida information om rasen på ett positivt och tillgängligt
sätt. Vi ska vara öppna och transparenta och bjuda in varandra i diskussioner och arbete.
Innan nästa årsmöte ska informationsarbetet utvärderas för att kunna utveckla vår
kommunikation ännu mer framöver.
Vidare är det viktigt att vi utvecklar medlemskapet. Vi behöver visa varför det gör skillnad att
vara medlem i SSS och vad det är vi erbjuder. Styrelsen ska därför i samarbete med

medlemmarna ta fram ett förslag till en medlemsstrategi för att utveckla medlemskapet och
öka medlemsantalet. Strategin ska presenteras vid årsmötet 2021.
Vi har en fin medlemstidning men som tillsammans med redaktören skulle kunna utvecklas
ännu mer. Vi behöver skapa ett tydligare och mer systematiskt engagemang kring den, höja
kvaliteten i innehållet och använda den på ett effektivare sätt så att den är intressant och
relevant för alla medlemmar. Styrelsen ska därför tillsammans med redaktören ta fram en plan
för hur medlemstidningen kan utvecklas.
Förvaltning & stabilitet
I nuläget är det viktigt att bygga på stabiliteten i vår förening. Vi behöver förvalta vår
organisation på ett klokt sätt, samtidigt som vi bygger upp och moderniserar den för
framtiden. SSS är en förening med lång och spännande historia, med starka traditioner och
mycket kunskap. Precis som att vi behöver se framåt och ge utrymme för nya idéer och
förbättringar, måste vi också stanna upp och titta på hur vi förvaltar all den kunskapen som
finns hos uppfödare, tidigare styrelseledamöter och andra som är engagerade i rasen. Vi får
inte bli fartblinda, utan måste ta saker i den takt de behöver.
Längs vägen har det framkommit tydliga svagheter och problem med våra stadgar, vilket har
aktualiserats på flera sätt de senaste åren. Att lappa och laga är ett kortsiktigt sätt att hantera
frågan och därför behöver vi ta ett helhetsgrepp kring stadgarna. En stadgerevidering är
dessutom klokt att göra med jämna mellanrum när en förening funnits länge och har haft
ungefär samma stadgar under många år. Interimsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att
revidera våra stadgar från grunden. Ett förslag ska sedan presenteras i god tid så att årsmötet
2021 kan göra det första ställningstagandet som krävs för att anta stadgarna.
Vi behöver också fortsätta arbeta på våra strukturer, för att skapa ett långsiktigt tänkande och
undvika att fastna i att släcka bränder. Styrelsen ska därför aktivt arbeta med att ta fram
hållbara och långsiktiga arbetssätt där erfarenhet tas tillvara och där vi har väl förberedda
möten och sammankomster. På det sättet åstadkommer vi också en bättre öppenhet och
transparens i organisation, där det blir lätt att kliva in i olika uppdrag.
Utveckling
Under 2020 har SSS, precis som stora delar av samhället, tvingats ta till nya metoder för att
arbeta, träffas och utvecklas. Det har varit utmanande, men har också gjort att vi kunnat testa
nya kommunikationssätt och tagit stora kliv framåt som vi annars kanske inte hade gjort lika
snabbt. Vi är inte på något sätt i mål, men har kunnat öva oss lite och är därför redo att
fortsätta det arbetet. Det är tydligt att vi också har behov av att träffas och få prata om
shetlandsponnyn utan skärmar och distans mellan oss när det blir möjligt igen. Samtidigt har
den snabba digitaliseringen gjort att medlemmarna i hela landet kommit närmare varandra.
Det ska vi fortsätta utveckla!
Både SSS och regionalföreningarna bör i den mån intresse och utrymme finns aktivt jobba
med digitalisering, livesända möten och digitala mötesformer, liksom medlemsseminarier
online. På det sättet når vi fler shetlandsponnyintresserade och kan sprida kunskap och
engagemang på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. När tillfälle finns kan både fysiska och
digitala mötesformer kombineras men det digitala har definitivt kommit till SSS för att stanna.
Det behöver också bli mer fokus på användandet av shetlandsponnyn. Vi måste jobba på att
lyfta bredden hos shetlandsponnyn och hos SSS medlemmar. Olika kategorier av medlemmar
och deras shetlandsponnyer ska synas tydligt och vi ska visa upp de många olika
användningsområden som finns för en shetlandsponny. I nuläget finns många aktiviteter och

utmärkelser för den som är intresserad av utställningar men inte i samma utsträckning
uppmuntran och engagemang för de som använder sin ponny inom bruks på olika sätt. Inför
2021 ska styrelsen därför ta fram ett koncept för att genomföra bruksprovsdagar där
medlemmarna erbjuds att genomföra bruksprov vid annat tillfälle än vid premiering eller
avelsvärdering. Vidare behöver bruksprovsdomarrollen utvecklas och formaliseras och fler
bruksprovsdomare behöver utbildas. Målsättningen ska vara att genomföra en
bruksprovsdomarutbildning under vårvintern 2021, där utbildningen av domare inom alla
regionalföreningar ska påbörjas. Innan dess ska regler för en bruksprovsdomarutbildning
finnas på plats. Ytterligare ett sätt att höja statusen på användandet av våra ponnyer är att
införa utmärkelser som uppmuntrar en ponnys användbarhet inom flera olika kategorier av
arbete. Styrelsen ska därför ta fram en ny merit för de som använder sin ponny inom flera
discipliner.
Slutligen ska styrelsen fortsätta arbetet med att utveckla avelsvärderingen utifrån den enkät
som gjorts i oktober 2020 och den avelsvärderingsplan som styrelsen tar fram. Styrelsen ska
även arbeta med en plan för utbildning och fortbildning av nya och befintliga domare för
rasen.
Preliminärt planerade aktiviteter fram till årsmötet 2021
Varje månad – Digitala medlemsseminarier inom olika ämnen
Februari/mars – Domarutbildning (eventuellt i samband med annan aktivitet)
Mars – Bruksprovsdag
Mars – Bruksprovsdomarutbildning (i samband med bruksdag)
April – Avelsvärdering av hingstar
April – Årsmöte

