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verksamhetsberättelse 2020 

 

Inledning 

Året 2020 har varit turbulent, både i världen och i Sveriges Shetlandssällskap. Med en pandemi rasande i världen har 
vi påverkats i både det stora och det lilla. Många utställningar och andra arrangemang har fått ställas in medan de som 
har kunnat genomföras har fått anpassas för att minska risken för smittspridning. SSS ordinarie årsmöte på våren fick 
ställas in och kort därefter avgick större delen av den sittande styrelsen. Som följd fick revisorerna ta över 
förvaltningen av föreningen och kalla till extra årsmöte i juni där en interimistisk styrelse valdes. Den interimistiska 
styrelsen kallade sedan till ordinarie årsmöte i oktober som för första gången i SSS hölls digitalt via plattformarna 
Zoom och eSessions. 

Även vårens avelsvärdering fick ställas in med följden att höstens avelsvärdering hade drastiskt många fler hingstar 
som skulle visas. Hösten 2019 satt dåvarande styrelse med utmaningen att ta fram en ny avelsvärderingsnämnd efter 
att tidigare nämnd avgått. Inför hösten 2020 gjorde den interimistiska styrelsen bedömningen att det inte skulle gå att 
genomföra en avelsvärdering med den nämnd som den tidigare styrelsen hade utsett, bl.a. på grund av pandemin och 
de reserestriktioner den medfört. Styrelsen valde då att tillfråga den nämnd som var utsedd våren 2019, eftersom den 
var väl samkörd efter många år tillsammans och snabbt kunde ta sig an uppdraget att bedöma närmare 100 hingstar på 
två dagar. 

De nya förutsättningar som 2020 har medföljt har påskyndat den digitala utvecklingen i SSS liksom hos många andra. 
Inget ont som inte för något gott med sig – vi har fått möjligheten att utveckla våra mötesformer och även utrymmet 
att fundera kring hur vi organiserar oss och arbetar som förening. Som följd har också många fler kunnat vara 
delaktiga, både i årsmöte och i olika aktiviteter, även om vi inte kunnat vara på samma plats. Vi hade under hösten vår 
första digitala föreläsning och vi har kunnat sända höstens avelsvärdering live via nätet och därmed kunnat bjuda in 
både medlemmar och utländska intresserade att följa avelsvärderingen utan att behöva resa dit.  

Det råder ingen tvekan om att vi har saknat att få träffas på plats för att lättare kunna prata shetlandsponnyer på ett 
obehindrat sätt och för att titta på vackra hästar i verkligheten. Året 2020 har dock fått handla om att ta oss igenom den 
här utmaningen tillsammans och utifrån de förutsättningar vi har haft får vi vara nöjda över hur det har gått! 

Styrelsens sammansättning 2020 

Ordinarie styrelse fram till den 27 juni 2020: 
Ordförande:  Tobias Zetterblom, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Vice ordförande:  Anne Pagmar, suppleant 
Sekreterare:  Kristina Blad, ordinarie ledamot 
Kassör:  Elisabeth Jeppsson, ordinarie ledamot, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Övriga ordinarie ledamöter: Märta Persson, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 

Annalena Hulsebos, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Anna Svensson, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Camilla Karlsson, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 

Övriga suppleanter: Sanna Erixon, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Jenny Sjölander, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Sussie Krämer, t.o.m. 2020-02-03, därefter vakant  
Jacob van Woerden 



Stambokförare:  Linda Andersson 
Redaktör SP:  Åsa Petersson 
Webstamboken:  Linda Andersson 
Ansvarig utgivare SP: Tobias Zetterblom, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Ansvarig utgivare hemsidan: Linda Andersson 
Representant SPAF: Märta Persson, t.o.m. 2020-05-07, därefter vakant 
Representant SH: Väljs när behov finns 
Revisorer:  Annelie Linderholt, Sara Linder 
Valberedningen: Liselotte Sellén-Bore, Liza Sandström, Kristin Johansson, Jeanette Stark 
Dataansvarig mot myndighet: Magnus Karlsson 
Kommittéer:  Utställning, Avel, Bruks och PR/medlem 
SSS hemsida:  www.shetlandsponny.se 
Webstamboken:  www.shetlandsponnyn.se/stambok 
 
Interimsstyrelse från den 28 juni fram till den 24 oktober 2020: 
Ordförande:  Linnea Ornstein 
Vice ordförande:  Angelica Lauth, ordinarie ledamot 
Sekreterare:  Anna Lundin, suppleant 
Kassör:  Kjell Orrmyr, ordinarie ledamot 
Övriga ordinarie ledamöter: Sanna Soleskog, Linnéa Dahlberg, Anna Svensson, Madelene Jansson 
Övriga suppleanter: Petra Jakobsson, Charlotte Avebäck, Emelie Moberg, Emma Kjellman 
Stambokförare:  Linda Andersson 
Redaktör SP:  Åsa Petersson 
Webstamboken:  Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare SP: Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare hemsidan: Linnea Ornstein 
Representant SPAF: Kjell Orrmyr 
Representant SH: Väljs när behov finns 
Revisorer:  Annelie Linderholt, Sara Linder 
Valberedningen: Liselotte Sellén-Bore, Liza Sandström, Kristin Johansson, Jeanette Stark 
Dataansvarig mot myndighet: Linda Andersson 
SSS hemsida:  www.shetlandsponny.se 
Webstamboken:  www.shetlandsponnyn.se/stambok 
 
Ordinarie styrelse från den 25 oktober 2020: 
Ordförande:  Linnea Ornstein 
Vice ordförande:  Angelica Lauth, ordinarie ledamot 
Sekreterare:  Linnéa Dahlberg, ordinarie ledamot 
Kassör:  Kjell Orrmyr, ordinarie ledamot 
Övriga ordinarie ledamöter: Sanna Soleskog, Hanna Dahlström, Catarina Reeves 
Suppleanter:  Anna Lundin, Petra Jakobsson, Charlotte Avebäck, Emma Kjellman, Katarina Möller 
Stambokförare:  Linda Andersson 
Redaktör SP:  Åsa Petersson 
Webstamboken:  Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare SP: Linnea Ornstein 
Ansvarig utgivare hemsidan: Linnea Ornstein 
Representant SPAF: Kjell Orrmyr 
Representant SH: Väljs när behov finns 
Revisorer:  Anna Manberger - personlig ersättare: Anna-Marie Björkmarker 

Elisabeth Gustavsson – personlig ersättare: Madelene Jansson 
Valberedningen: Johanna Norén Jonasson, Carina Wingård, Eva Aronsson, Hans-Ola Joelsson 
Dataansvarig mot myndighet: Linda Andersson 
SSS hemsida:  www.shetlandsponny.se 
Webstamboken:  www.shetlandsponnyn.se/stambok 
 



Verksamhetsåret 2020 (föregående års siffror inom parentes) 

Under året har 30 (24) protokollförda styrelsemöten hållits. 
Under året har SSS haft sitt kansli i SH:s lokaler i Skara, varifrån all stambokföring sker. 
4 (4) nummer av medlemstidningen Shetlandsponnyn har utgivits. 
 
Totalt antal medlemmar: 523 (571) varav 7 är ständiga 
Totalt antal enskilda: 265 (349) 
Totalt antal familj: 179 (215) 
Totalt antal ständiga: 7 (7) 
 
Fördelat enligt följande: 

• Centrala: 79 (51) varav 7 är ständiga 
• Nord: 154 (184) varav 56 familj, 98 enskilda 
• Syd: 82 (86) varav 35 familj, 47 enskilda 
• Väst: 114 (143) varav 51 familj, 63 enskilda 
• Öst: 69 (71) varav 28 familj, 41 enskilda 
• Sydost: 25 (36) varav 9 familj, 16 enskilda 

 
Extra medlemsmöte samt årsmöte 

Ett extra medlemsmöte hölls digitalt den 28 juni 2020 med 124 medlemmar närvarande, personligen eller via fullmakt, där en 
interimsstyrelse tillsattes. 
Ordinarie årsmöte hölls digitalt den 25 oktober 2020 med 127 medlemmar närvarande, personligen eller via fullmakt, där en ny 
ordinarie styrelse tillsattes. 
 
Hingstar och ston 2020 (föregående års siffror inom parentes) 
Totalt har: 
210 (202) shetlandsponnyhingstar verkat i avel. 
922 (815) ston betäckts. 
23 (24) hingstar nygodkänts. 
21 (29) hingstar tilldelats RS-nummer. 
0 (0) hingstar tilldelats utmärkelsen ELIT för sin goda förärvning. 
150 (151) ston tilldelats RS-nummer. 
73 (50) treåriga ston erhållit avelsdiplom vid sommarpremieringar. 
11 (8) treåriga ston ansökt till SSS om och beviljats avelsdiplom med anledning av utställningsmeriter.  
0 (0) ansökt om Förärvningsdiplom.  
14 (4) ston tilldelats utmärkelsen ELIT för sin goda förärvning. 
0 (1) ston tilldelats utmärkelsen SUPER-ELIT för sin enastående förärvning. 
2 (2) valackdiplom utdelats. 
 
ISPC 

På grund av pandemin har inget ISPC-möte hållits. 
 
Avelsvärdering för hingstar 

Under året har SSS arrangerat en avelsvärdering. På grund av den rådande pandemin (covid-19) hölls ingen avelsvärdering på 
våren utan det arrangerades enbart en avelsvärdering på hösten den 3-4 oktober på Grevagården i Skövde. Denna helg visades 
totalt 100 hingstar. På grund av det stora antalet anmälda hingstar valde SSS att skjuta upp Generalmönstringen till 2021. 
 
  



Avelsvärderingsnämnd 

Avelsvärderingsnämnd vid avelsvärderingen på Grevagården den 3-4 oktober 2020 var följande: 
 
Ordinarie ledamöter: Morgan Johnsson (ordförande), Alf Johansson (vice ordförande), Ulricha Nordmark 
Suppleanter:  Håkan Erlandsson, Elisabeth Ljungstorp 
Veterinär:  Karoline Wahn 
Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander, p.g.a. sjukdom hos ordinarie bruksprovsdomare fick Mia Zetterblom dispens att 

döma den 4 oktober 2020. 
 
Höstmöte samt övriga möten 

Eftersom årsmötet sköts fram till oktober så hölls inget höstmöte. Däremot hölls följande: 
• En digital releasefest för medlemmarna den 21 juni för att presentera den nya hemsidan. 
• Ett digitalt möte med regionalföreningarna den 23 augusti. 
• En digital föreläsning om genetik den 26 augusti. 
• En digital föreläsning om trav för nybörjare den 15 december. 

 
Utställningar (föregående års siffror inom parentes) 

Under året har 17 (25) utställningar arrangerats av SSS och dess regionalföreningar. Ytterligare 19 utställningar var planerade men 
fick ställas in eller skjutas fram p.g.a. pandemin. Totalt har 855 (2170) ponnyer visats på utställning. 
 
RIKS 
På grund av pandemin ställdes Riks 2020 in. 
Till årets uppfödare på Riks 2019 utsågs Almnäs stuteri, Vellinge, som hade fött upp bl.a. BIS & champion hingst Almnäs Amir 
RS 662, samt champion ungsto Almnäs Havanna. 
 
SUCH, SUPER-SUCH, BRUCH och Prestationsdiplom (föregående års siffror inom parantes) 

Under året har: 
56 (69) ponnyer tilldelades SUCH. 
3 (7) ponnyer tilldelades SUPER-SUCH. 
6 (6) ponnyer tilldelades BRUCH. 
1 (0) ponnyer tilldelades Prestationsdiplom. 


