FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION

BAKGRUND
1997 bildades Svenska Avelsföreningen för P.R.E., föreningen var baserad i Stockholm. Avelsföreningen fick 2008 avtal med stamboken LGPRE
ANCCE i Spanien. Utöver Sverige ingick även Norge och Finland i avtalet samt att Avelsföreningen skulle ha ett nära samarbete med
föreningen i Norge som vara realtivt nystartad. I Finland fanns ingen förening och avelsföreningen skulle ge stöd om finländska uppfödare ville
starta en egen P.R.E.-förening (en finsk P.R.E.-förening bildades 2014). Arbetet i Avelsföreningen blev i takt med att antalet P.R.E. ökade
alltmer inriktad på att sköta service för stambokstjänster. Medlemmar i föreningen hade önskemål om fler aktiviteter såsom föreläsningar,
clincis, tävlingar och att aktiviteterna skulle förläggas på olika platser i landet vilket föreningen hade svårt att tillgodose. Förhållandena ledde
fram till en omorganisation och nuvarande organisation med regionala föreningar under ett sammanhållande förbund, Förbundet för Spanska
Hästen i Sverige, hädanefter FSHS, bildades 2010. FSHS:s uppgift var i huvudsak att samordna och stödja arbetet i de regionala föreningarna,
ge stöd till regioner som önskade starta ny regional förening samt ansvara för marknadsföring och information.
Region Mitt P.R.E. och Region Syd P.R.E. bildades och anslöts till FSHS.
Målsättningen var att det även skulle bildas föreningar i västra och i norra
Sverige. Stamboksservice från LGPRE; stamboken i Spanien, för Sverige Norge
och Finland organiserades i Svenska Avelsföreningen för P.R.E., efter namnbyte
ANCCE SUECIA, som också anslöts till FSHS. Ett nära samarbete runt
stamboksservice har etablerats med norska föreningen och finska föreningen
som med stöd från ANCCE SUECIA bildades 2014.
Huvudorganisationen FSHS skulle även verka som svensk registerförande
förening för rasen med appendixregister för partbreed. Under 2009 hade
många hästägare med partbreedavkommor påtalat att ingen organisation
tillvaratog deras intressen. FSHS skulle också erbjuda stambokföring av rasen
PRHá, Hispanoarab vilket Avelsföreningen tidigare ombesörjt. I och med avtalet
med LGPRE var det längre inte möjligt att erbjuda det via ANCCE SUECIA.
Det bedömdes som möjligt att FSHS kunde ansöka om att bli registerförande
organisation i enlighet med det regelverk Jordbruksverket hade då FSHS
bildades. Regelverket hos Jordbruksverket för hästorganisationer förändrades
dock under 2011. Möjligheten att verka som registerförande organisation togs
bort och endast föreningar med egen stambokföring godkändes som
avelsorganisationer. FSHS fick avslag på ansökan hos Jordbruksverket då
organisationen inte uppfyllde kraven på att kunna verka som en
avelsorganisation. LGPRE medger inte delegation på stamboken, föreningar i
länder utanför Spanien fungerar som ombud.

Nuvarande situation
Organisationen med regionala föreningar har sammantaget inte medfört ökat deltagande och engagemang från medlemmar i
anordnande av olika aktiviteter t ex clinics och tävlingar. Evenemang har erbjudits i de regionala föreningarna med ett
alltmer minskat intresse. Olika clincis och även tävlingar som anordnats har fått ställas in på grund av för få anmälningar.
Medlemsantalet har också varit vikande i de regionala föreningarna.
Medlemmar och P.R.E.-ägare har under de senaste två åren framfört önskemål om en ny organisation. Nuvarande organisation
upplevs rörig, P.R.E.-ägare har vittnat om att det varit svårt att veta i vilken organisation man ska vara medlem i, många önskar
sig en enda organisation för P.R.E.-hästen i Sverige. Medlemskap i de regionala föreningarna har om medlemmen är ägare till
en enrasig P.R.E. även inneburit medlemskap i ANCCE SUECIA vilket hästägare också uppIevt som förvirrande. I de olika
styrelserna för föreningarna har också styrelseledamöter påtalat att nuvarande organisation behöver förändras.
FSHS beslöt vid årsmötet 2016-05-27 att en arbetsgrupp skulle
bildas i syfte att ta fram förslag till en ny organisation. Beslut i
frågan förväntades kunna ske på kommande årsmöten i
respektive organisationer under 2017.
Medlemmars och P.R.E.-ägares önskan om en enda förening
bedöms i nuvarande situation som relevant och förhoppningen är
P.R.E.-ägare framöver ska kunna bli medlemmar i en hållbar och
engagerad organisation med många medlemsaktiviteter.
Region Mitt P.R.E. bedöms ha förutsättningar att kunna ombildas
till en nationell P.R.E.-förening. Region Mitt P.R.E. är den regionala
förening som i dagsläget har medlemmar och där det finns
ekonomiska resurser.
ANCCE SUECIA har inte intäkter i form av medlemsavgifter,
avgifter för stamboksservice genererar inte något ekonomiskt
överskott som kan användas för tävlingar eller andra
medlemsaktiviteter. Smidigast och för att aktiviteter kan komma
igång inom en snar framtid är att ändra föreningens namn och
inriktning med ändring av stadgarna. Det är för övrigt en
omständig process att lägga ner en organisation, det krävs två
årsmöten vilket fördröjer en förändring.

Vilka funktioner behövs?
En nationell organisation med ansvar för
följande:
 En aktiv och fungerande
evenemangsverksamhet med ansvar för det
årliga championatet samt i övrigt arrangera
och samordna andra tävlingar, t ex
Championat, ANCCE Cup och övriga P.R.E.aktiviteter under året.
 Information och marknadsföring av rasen.
 Stöd och råd till P.R.E.-ägare
 Regionala ombud.

Stambokstjänster från LGPRE
 Stambokstjänster från LGPRE skall garantera att stamboksservice till hästägare och uppfödare i Sverige, Norge och Finland
fungerar utan avbrott. Service från stamboken är inte en angelägenhet enbart för svenska P.R.E.-ägare och organisationen ska
vara utformad så att alla P.R.E.-ägare och uppfödare i Sverige, Norge och Finland garanteras kontinuerlig service. Den
organisation som är ombud för ovan länder ska ha ett nära samarbete med ländernas P.R.E.-föreningar. Samarbetet bedöms
behöva formaliseras i samband med en omorgansation i Sverige. Representanter från Norge och Finland behövs t ex i syfte att
påverka olika frågor gällande stamboksservice från LGPRE ANCCE. En angelägen fråga är t ex avgiftsnivåerna som är höga och
någon rabatt medges inte från stamboken. I dagsläget är allt arbete med stamboksservice ideellt, det utgår alltså inte någon
ersättning för arbetstiden. Skulle ”registratorer” hos ANCCE SUECIA arvoderas för utfört arbete skulle avgifterna bli absurt höga
för hästägarna. I längden är det dock inte hållbart att det inte utgår ersättning för arbetstid. Antal ärenden har ökat år från år
och uppskattas i dagsläget kräva minst 20 timmars arbete per vecka året runt.
 Enheten bör organiseras med styrelserepresentanter från Sverige, Norge och Finlands P.R.E.-föreningar. Förslagsvis bildar
ordförande i respektive lands P.R.E.-förening en styrelse med ordförandeskap ett år i taget för varje representant. Styrelsen
beslutar om uppdragstagare för utförandet av stambokstjänster. Varje land får på så vis sin representant med möjlighet att vara
med i planering och samordning av olika frågor som rör stambokstjänsterna. Det bedöms inte finnas hinder för att ANCCE
SUECIA behålls som en egen organisation.
 Nuvarande ANCCE SUECIA kan ombildas till denna enhet och
ett namnbyte bör ske.
Enheten ska ha ansvar för LGPRE:s stambokstjänster såsom:
 Registrering av stuteri- och ägarkoder
 Ägarbyten
 Avelsvärderingar
 Fölregistreringar
 ID-kontroller

Organisationsförslag
P.R.E.-förening Sverige
STYRELSE

STAMBOKSTJÄNSTER SVERIGE NORGE FINLAND
Styrelse med representanter från föreningarna i
Sverige, Norge och Finland
Uppdragstagare för stambokstjänster

Årsmötet föreslås besluta
att ANCCE SUECIA organiseras som en enhet med
representanter från varje nationell P.R.E.-förening
i Sverige, Norge och Finland
att personer tillsätts med uppdrag att forma den nya
enheten samt dess stadgar. Det bedöms inte
finnas hinder för att nuvarande juridiska
organisation behålls.
att ett namnbyte sker förslagsvis till
”Stambokstjänster Sverige Norge Finland” eller
annat namn som kan föreslås av ovan nämnd
arbetsgrupp.
att Stambokstjänster och den nationella P.R.E.föreningen nås från en och samma hemsida.
att årsmötet beslutar om datum för extra ordinarie
årsmöte för beslut om den nya organisationen och
dess stadgar.
att i avvaktan på slutgiltigt beslut årsmötet utser lägst
två personer som upprätthåller stamboksservice i
avvaktan på extra ordinarie årsmöte.

