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PROPOSITION I TILL ÅRSMÖTET 2013-02-16 FÖR REGION MITT PURA RAZA
ESPAÑOLA
I syfte att möjliggöra för RMPRE att påverka och deltaga i samverkan mellan regionala P.R.E.-föreningar
föreslår vi att årsmötet skall ge styrelsen för RMPRE i uppdrag att ansöka om anslutning till Förbundet för
Spanska Hästen i Sverige, FSHS.
Genom anslutning till FSHS erhåller de medlemmar i RMPRE som är P.R.E.-ägare medlemskap i ANCCE
SUECIA - Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige Norge och Finland.
Förbundet för den Spanska Hästen i Sverige bildades 2010. Genom stadgeändringar 2012 är FSHS ett
renodlat nationellt förbund för P.R.E.-organisationer. FSHS ska verka som en samordnande nationell
paraplyorganisation för regionala P.R.E.-föreningar i Sverige.
Den regionala föreningen har en närhet till sina medlemmar och genom förbundet samverkar de regionala
föreningarna nationellt.
För den enskilda medlemmen innebär det att man har sin egen P.R.E.-förening i den region där man bor
samtidigt som man kan få del av de fördelar som den nationella samverkan mellan regionala föreningar kan
ge. FSHS drivs gemensamt av de regionala föreningarna och styrelsen bemannas av personer (ordförande
och vice ordförande) som är invalda i regionala föreningars styrelser.
Under 2012 har styrelsen för FSHS utarbetat formen för regionala föreningars anslutning och formulerat
arbetsområden för FSHS.
FSHS verksamhet är att:
• Samla och stödja P.R.E.-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura
Raza Española
•

Arrangera och medverka i nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen
Pura Raza Española

•

Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i P.R.E.-organisationerna ska kunna verka,
utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española.

Information om FSHS finns på FSHS hemsida www.spanishhorseinsweden.se
Anslutning till FSHS sker genom avtal mellan RMPRE och FSHS. P.R.E.-ägande medlemmar i RMPRE
erhåller medlemskap i ANCCE SUECIA.
Årsmötet föreslås besluta
att ansöka om anslutning till FSHS
att under förutsättning att årsmötet beslutat att RMPRE skall ansöka om anslutning till FSHS göra
ändringar av stadgar i enlighet med proposition II 2013.
Interimstyrelsen RMPRE

