
§ 21 b) Verksamhetsplan för Sveriges Shetlandssällskap 2022/2023 

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.  

SSS 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 och där deras kunskap ska tas tillvara. Vi ska arbeta för friska och 
sunda shetlandsponnyer, både i avel och annan användning. 

Det gångna året 
Det senaste året har fortfarande inneburit distansarbete och restriktioner. Inför 2022 ser det 
ljusare ut, och vi hoppas att vi kommer kunna börja träffas inom föreningen i större 
utsträckning igen.  
I styrelsen har det under året varit stort fokus på långsiktiga processer, som RS-frågan och 
stadgerevidering, och styrelsen har nu börjat omgruppera lite för att sänka tempot något och 
inventera de behov som finns framåt. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter med den 
utveckling som påbörjats – med ökad inkludering och digitalisering där vi ser till många olika 
behov. 

I år har styrelsen valt att korta ner verksamhetsplanen och främst lyfta upp ett antal områden 
eller frågor som styrelsen ska arbeta med särskilt. 

Inriktning för 2022/2023 
Verksamhetsåret 2022/2023 ska SSS ha följande fokusområden.  

Medlemskapet 
Under året som kommer ska styrelsen lägga ett ordentligt arbete på att titta på medlemskapet i 
SSS: vad som gör att man blir medlem, och vad som gör att man väljer att inte bli det. På det 
sättet kan vi fånga upp frågan om hur vi i större utsträckning får de som är engagerade i rasen 
att faktiskt vara med som medlemmar. Under året ska därför en medlemsenkät genomföras 
och styrelsen ska arbeta fram strategier för hur vi ökar både medlemsantalet och 
engagemanget i föreningen. 
Webbstamboken 

Ett stort arbete som redan är påbörjat är moderniseringen av vår webbstambok. Detta ska 
fortsätta för att förhoppningsvis hitta en långsiktigt hållbar lösning, som dessutom kan 
innebära ännu bättre service till våra medlemmar. 
Medlemsseminarier 

Under året har medlemmarna erbjudits ett antal intressanta onlineseminarier som varit mycket 
uppskattade, och även ett i samarbete med Svenska Hästavelsförbundet. Det är viktigt att vi 
fortsätter arbeta med och utveckla detta och ger alla möjlighet att delta i en konkret 
kunskapsutveckling. Genom att seminarierna är digitala kan fler delta oavsett var vi befinner 



oss i landet, och det innebär en möjlighet att lära känna personer i alla delar av landet och en 
möjlighet att diskutera gemensamma frågor. 
RS-systemet 

Under året har styrelsen påbörjat arbetet med att se över RS-systemet. Det har kommit in 
många och mycket skilda synpunkter kring hur systemet ska se ut och kring dess existens, 
vilket gjort att styrelsen bedömt att det behövs större diskussioner kring detta innan vi är redo 
att fatta beslut. Under året ska därför hållas en avelskonferens där RS-frågan är en stor punkt, 
och styrelsen ska arbeta vidare med RS-systemet under året. 
Långsiktig domarutbildning 

Vår domarkår har en förhållandevis hög medelålder, framför allt utifrån perspektivet att 
utbildningen för den som inte är godkänd att döma någon annan ras sedan tidigare är minst 5 
år lång. Av de 23 domare som är godkända att döma shetlandsponnyer blir i år 13 stycken 
domare 65 år eller äldre, varav 6 domare blir 70 år eller äldre. Vi har ingen övre åldergräns 
för domare, men på lång sikt kan vi konstatera att vi behöver fundera över hur vi ser till att få 
en påfyllning av nya domare så att vi har en hållbar domarförsörjning över tid. Styrelsen ska 
därför under året följa upp våra domaraspiranter för att se vilka som är aktiva och var de 
befinner sig i sin utbildning. Därefter behöver dessa aktivt erbjudas tillfällen till övning och 
utbildning så att vi får fram fler nya domare inom en rimlig tid. 

Preliminärt planerade aktiviteter fram till årsmötet 2022 
Varannan månad – Digitala medlemsseminarier inom olika ämnen 
Augusti 2021 – Riksutställning 
September 2021 – Avelsvärdering av hingstar 
September/oktober 2021 – Bruksprovsdag 
September/oktober 2021 – Bruksprovsdomarutbildning (i samband med bruksdag) 
Oktober 2021 – Domarutbildning 
Oktober 2021 – Höstmöte  
April 2022 – Avelsvärdering 
April 2022 – Årsmöte 
 


