Motion till RMPRE´s årsmöte 16/2 2013
Bakgrund
Region Mitt´s medlemmar har under detta årsmöte att ta ställning till om RMPRE skall fortsätta som
en egen fristående förening, ansluta sig till FSHS eller Stambokstjänster Ancce Suecia.
2 motioner har inkommit med syfte att ansluta RMPRE till FSHS samt justera stadgarna för det
ändamålet.

Vi ser stora problem för RMPRE att ansluta sig till FSHS och göra den stadgeändring som föreslås i
inkommen motion.
Anslutning till FSHS
1. Kostnaden för att ansluta föreningen till FSHS är 25% av medlemsavgiften, en onödig kostnad för
RMPRE´s medlemmar.
2. Styrelsemedlemmar kommer att ha dubbla styrelseuppdrag.
3. Enl motionen om stadgeändring så kommer medlemmar ej folkbokförda i regionen inte ha någon
rösträtt trots att de kommer räknas som fullvärdiga medlemmar. Detta är diskriminerande och
strider mot den ideella föreningens verksamhet. Detta särskilt som det inte idag finns regionala
föreningar som täcker hela sverige vilket gör att många tvingas att betala en medlemsavgift till
närmaste regionala förening för att kunna få ett medlemskap i Ancce Suecia.
4. Den tänkta verksamheten för FSHS kan lika gärna skötas av den Regionala föreningen, dvs
marknadsföring av rasen, arrangemang osv.
5. FSHS sköter idag registreringen av Hispanoaraber genom avtal med den Spanska
hispanoföreningen. Denna verksamhet kräver ansvar och resurser vilket vi inte kan se ligger i
RMPRE´s intresse.
6. FSHS har ingen rösträtt eller något mandat i ANCCE Suecia vilket betyder att RMPRE´s medlemmar
inte kan påverka några beslut i ANCCE Suecia via FSHS utan det sker genom enskilda medlemmars
röster under Ancce Suecias årsmöte. Detta gör FSHS överflödigt.
Anslutning till Ancce Suecia
Ancce Suecia är den officiella rasföreningen för Pura Raza Espanola i Sverige med avtal och
medlemskap i moderföreningen ANCCE Spanien. Genom avtalet så sköter AS samtliga
stamboksärenden, frågor och information kring PRE.
Genom anslutning av RMPRE direkt till Ancce Suecia så slipper RMPRE den merkostnad och det
merarbete det kommer krävas att ta ansvaret att driva FSHS.

Förslag till årsmötet att besluta om:
Vi föreslår att RMPRE ansluter sig till ANCCE Suecia direkt och att årsmötet uppdrar till styrelsen att
arbeta för att det verkställs.
Anslutning till Ancce Suecia är reglerat i RMPRE´s antagna stadgar §6 Medlemskap och Ancce
Suecia´s årsmöte,2011-04-27, röstade JA till att regionala föreningar kan anslutas.
Enligt ANCC Suecias hemsida, information om årsmöte:
”Årsmötet beslöt att regional enhet även kan vara medlem hos Stambokstjänster.”
Källa: http://swedishprehorses.se/arsmote_2011.html
Motionen är illustrerad på sid 3-4 nedan.

Carina Blom & Åsa Molin

Flödesschema anslutning till FSHS
ANCCE Spanien
Moderorganisation som handhar stamboken för alla PRE i
världen och ansvarar för rasbeskrivningen.
Det finns bara 1 erkänd stambok för rasen.
Stamboksärenden utanför Spanien sköts genom avtal med
rasförening i resp land.

AUSTRALIEN

USA

TYSKLAND

DANMARK

FSHS –

?

ANCCE SUECIA
Avtal med ANCCE att sköta
administrationen av
stamboksärenden och fungera
som officiell rasförening.

Förbundet för Spanska hästen i Sverige
Paraplyorganisation med regionala föreningar
anslutna, registrering av Hispano, etc.
Här kan endast en organisation vara medlem.
Här kommer 2 repr från de anslutan
föreningarna sitta i styrelsen, varje
regionsförening har en röst per 25-tal medl.

Här är man enskild medlem
genom medlemskap i
regionsförening ansluten till
FSHS.

Region Mitt

Region Syd

Region Norr

Region Väst

Enskild medlem löser medlemskap i Regional förening och blir
genom att regional förening är ansluten till FSHS också medlem i
Ancce Suecia.
Varje Regionsförening är en ideell förening med egna stadgar,
styrelse och medlemmar och årsmötet är högst beslutande organ.
25% av den enskildes medlemsavgift betalas till FSHS.
Styrelsen för FSHS ska bestå av 2 styrelserepresentanter från varje
ansluten regional förening samt 1(?) från ANCCE Suecia.
Idag finns inte Region Norr & Väst och medlemmar till dessa
regioner hänvisas till antingen Mitt eller Syd. Dock kommer inte
dessa ha rösträtt i Region Mitt om motion röstas igenom vid
kommande årsmöte.

Flödesschema anslutning direkt till ANCCE Suecia

ANCCE Spanien
Moderorganisation som handhar stamboken för alla PRE i
världen och ansvarar för rasbeskrivningen.
Det finns bara 1 erkänd stambok för rasen.
Stamboksärenden utanför Spanien sköts genom avtal med
rasförening i resp land.

ANCCE SUECIA
Medlemskap och avtal med ANCCE/LGPRE att sköta
administrationen av stamboksärenden och fungerar som
officiell rasförening i Sverige.
Här är man enskild medlem genom medlemskap i RMPRE.

Region Norr

Region Mitt

Region Väst

Region Syd

