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2017-04-07

Motion till Ancce Suecias årsmöte 2017
Vid årsmöte 2010 beslutades det att FSHS skulle bildas med syfte att verka som övergripande
förbund med ett direkt samarbete med Ancce Suecia, utfärda pass/registrera PRE och
korsning med denna samt starta upp regioner knutna till FSHS.
FSHS godkändes inte av SJV som avelsorganisation och fick heller inget samarbete med
Svenska Avelsförbundet. Därmed så fyller inte organisationen den funktionen idag och många
känner en stor splittring iom att det idag finns många föreningar att ansluta sig till.
För att öka sammanhållningen mellan PRE-ägare/uppfödare och för att stimulera rasen i
Sverige så anser vi att det är viktigt att ha en sammanhållen rasförening, inte minst idag när
det händer väldigt mycket kring rasen internationellt samt inom ANCCE/LGANNCE, bla
det nya avelsprogrammet, ANCCE Cup mm
Därför föreslår vi genom denna motion att ANCCE Suecia idag ändrar sin verksamhet till att
fungera som en rasförening för PRE i Sverige. Inom ANCCE Suecia så upprättas en sektion
för stambokstjänster med egen styrelse,budget och befogenheter som regleras i stadgarna för
ANCCE Suecia.
Vi föreslår att stadgarna ändras så att de uppfyller:
ANCCE Suecia
Svensk rasförening för PRE med sektion Stambokstjänster Norden
Förslag till organisation enl nedan
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemskap i ANCCE och som samarbetande organ med LGANCCE.
Egen informativ hemsida och andra sociala medier
Ansvara för morfologiska utställningar
Ansvara för ANCCE Cup dressyr
Ansvara för hingst och stuterikatalog
Marknadsföra rasen nationellt och svenska PRE internationellt
Arrangera clinics, föreläsningar och andra arrangemang
Upprätta sektion ”Stambokstjänster” med verksamhet att sköta alla administrativa ärenden
gentemot stamboken LGANCCE. Sektionen har egen styrelse, budget och befogenheter vilka
regleras av stadgar och årsmöte.

Sektion Stambokstjänster Norden
Sektionens syfte är att fungera samarbetande med Libro Genealógico del Pura Raza Española, LG
PRE i Spanien, stamboken för Pura Raza Española. Sektionen förbinder sig att alltid följa regler,
normer, föreskrifter och direktiv som är framtagna av Libro Genealógico del Pura Raza Española samt
att följa ANCCE:s regelverk gällande medlemsföreningar.
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•
•
•
•
•
•

Egen styrelse utsedd av ANCCE Suecias ordinarie årsmöte
Egen undersida kopplad till ANCCE Suecias hemsida som portal.
Egen budget och kassa.
Sektionen lyder direkt under ANCCE Suecias årsmöte
Egna befogenheter reglerade i stadgar/särskilt dokument som antas av årsmöte
Sektionens ansvarsområden är inskrivningar av föl, ägarbyte, hantering av språngsedlar,
hantera ägar/Stuterikod, avelsvärderingar på basnivå samt övriga förekommande ärenden
rörande stamboken.

Motion samt stadgeförslag inlämnas av 87 PRE-ägare, enl sid 8-10
Gm Carina Blom och Anette Andersson
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STADGAR FÖR ANCCE SUECIA och Sektion STAMBOKSTJÄNSTER SVERIGE, NORGE OCH
FINLAND

1 § Föreningens namn
Föreningens officiella namn är ANCCE Suecia. Föreningens säte är aktuell ordförandes hemadress.

2 § Syfte och verksamhet
ANCCE SUECIA är en ideell organisation med syfte att verka för ökad kännedom om rasen Pura
Raza Española, nedan kallad PRE, och dess särart och användning genom att erbjuda olika aktiviteter
såsom utställningar, tävlingar och kurser för att stimulera rasens spridning och främja avel i Sverige.
Föreningen skall verka för absolut renavel i enlighet med moderstambokens regler. Föreningens
verksamhet är opartisk, icke vinstdrivande och icke kommersiell.

3 § Organisation och tillhörighet
Medlem i ANCCE SUECIA är fysisk eller juridisk person. Föreningen ANCCE SUECIA är medlem i
ANCCE, samarbetar med stamboken för PRE i Spanien (LG PRE ANCCE), och handhar
stamboksärenden kopplade dit. Administration av stamboksärenden samt frågor kring dessa handhas
av en separat sektion inom föreningen benämnd Stambokstjänster Sverige, Norge och Finland (se §
4).

4 § Sektion Stambokstjänster Sverige, Norge och Finland
Sektionen Stambokstjänster är underordnad föreningens styrelse och årsmöte och har därför samma
organisationsnummer. Sektionen leds av en sektionsstyrelse bestående av ordförande som även är
adjungerad (med yrkanderätt) ledamot i föreningens styrelse, kassör och två (2) övriga ledamöter,
ordföranden. Sektionsstyrelse väljs av föreningens ordinarie årsmöte. Ledamöter väljs om en
mandatperiod av två år. Föreningens årsmöte fastställer sektionsstyrelsens befogenheter och
skyldigheter och sektionen följer ANCCE Suecias instruktion för stambokssektionen (se bilaga till
dessa stadgar). Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen inom ramen för
årsmötets beslut och i samråd med föreningsstyrelsen. Sektionen har egen budget och förfogar över
medel avseende stamboksärenden. Sektionens ekonomiska ställning redovisas (balans- och
resultaträkning) för föreningsstyrelsen vid varje styrelsemöte. Beslut om nedläggning av sektionen
fattas av allmänt årsmöte eller extra allmänt årsmöte.
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5 § Medlemskap och medlemsavgift
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa
föreningens stadgar. Medlem har inträtt i föreningen från det medlemsavgift erlagts. Medlem skall
erlägga årlig avgift med belopp som framställts av föreningens årsmöte. Medlem äger rätt att
omedelbart utträda ur föreningen. Utträde har skett så snart skriftligt meddelande kommit styrelsen
till del. Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast tre månader efter medlemsårets början, skall
anses ha utträtt ur föreningen på egen begäran. Medlemsavgift återbetalas ej.

6 § Styrelsen
Styrelsen består av minst sju och högst nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie
ledamöter består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv. Halva styrelsen
skall årligen väljas på årsmötet. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

7 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet, där den blivit vald. Styrelsen företräder föreningen,
bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar,
såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper vilka redovisas (balans- och
resultaträkning) vid varje styrelsemöte, samt avge årsredovisning till årsmöte för det senaste
räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två
styrelseledamöter begär detta, dock minst 3 gånger årligen. Kallelse skall ske skriftligt och
kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter skall kallas. Vid
styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av
sammanträdets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson. Styrelsens
mötesprotokoll ska vara tillgängliga för medlem men styrelsen äger rätt att sekretessbelägga
frågor/beslut gällande enskild medlem. Styrelsen är beslutsför då minst 50 % av styrelsens ledamöter
är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden företräder, dock sker avgörandet vid val inom styrelsen genom lottning. Föreningens
firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som styrelsen utser, var för sig.
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8 § Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 30 april
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast en (1)
månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte före årsmöte i föreningens
medlemsblad, hemsida eller skriftligen till varje medlem.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Behandling av sektion Stambokstjänsters verksamhets- och förvaltningsberättelser samt
fastställande av deras balans- och resultaträkning.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
14. Val av ledamöter till styrelsen för sektion stambokstjänster för en tid av 2 år
15.Val av revisorer samt suppleanter.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner till förening och sektion.
17. Övriga frågor.

Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten
omröstning. Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.
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Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om
detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som
företräder annan medlem med fullmakt får företräda högst två medlemmar i alla frågor som
behandlas och beslutas om under årsmöte. Medlem kan lämna sin röst via post eller e-post på
särskild blankett senast en (1) vecka innan årsmöte samt om medlem önskar kunna lämna röst via
skype eller motsvarande.

9 § Valberedning
För underlättande av namnförslag på personer för styrelse och övriga förtroendeuppdrag utses av
ordinarie årsmöte en valberedningskommitté bestående av tre medlemmar i föreningen.

10 § Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmötet en
revisor och en (1) revisorssuppleant. Styrelsen ska inlämna för revisionen nödvändig information,
dokumentation och redovisningar till revisorn senast sista februari.

11 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

12 § Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelse behandlas.

13 § Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

14 § Diskriminering
Föreningen ska behandla alla medlemmar likvärdigt.
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15 § Uteslutning
Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan
anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, aktivt har motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning
får avgöras först sedan den berörda medlemmen har fått ta del av de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasätts, samt därefter har givits möjlighet att inom minst 14 dagar yttra sig om
dessa. Beslut om uteslutning ska avges skriftligt och redovisa skälen för uteslutningen, samt vara den
berörde medlemmen tillhanda senast sju dagar efter att det fattats av styrelsen.

16 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till det välgörande ändamål som årsmötet
beslutar. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska
därefter av föreningens då sittande ordförande sändas till skattekontoret för avregistrering.
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Motion och stadgeförslag skrivs under av följande PRE-ägare:

Agneta Green
Angela Suarez Schuler
Anki Engelbrektsson
Anki Kjörsvik
Anna Björnell
Anna Hederstedt
Anna Larsson
Anna Mattsson
Anna Westlund
Tholander
Anna-Karin Bouvin
Annelie Broman
Anne-Lie Höög
Annelie Pettersson
Annette Andersson
Annica Melander
Annika Gren-Hellström
Annika Stolt
Bea Nancy Chrawall
Birgitta Wejstål
Camilla Lundgren
Camilla Stall Liljegården
Camilla Zadruzny
Carina Blom
Carina E Lundgren
Carolina Borgryd
Caroline Dahlstedt
Cecilia Lindén
Cecilia Wallersköld
Christina Chris Svensson
Cricco Åkerberg
Ewa Granlöf
Eva Johansson
Frida Källgren
Ida Gran
Ida Gunnarsson
Ingegerd Larsson
Ingela Ekelund
Inger Bengts
Jennie Colbrie
Jennifer Andersson
Katarina Boström
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Katarina Gillding
Katarina Ingvall
Katrin Helgason
Kristina Hållmats
Lena Vikström
Lena Örtendahl
Lina Müller-Berwald
Lisa Mård
Lisa Sommarström
Lisa Sörell
Lotta Lindén
Lotten Fernbrant
Madeleine Karlström
Maria Ljung
Maria Nilsson
Maria Nyström
Marianne Sundén
Marie Nilsson
Marie Svensson
Marina Fallgren
Mia Wängestam
Mikael Fagervall
Mikael Johansson
Monica Brolin
Netti Wretman
Nina Agnés
Nina Brundin
Pia Ferding
Sandra Bengts
Henriksson
Sandra Josefin Olsson
Sandra Rottek
Sanna Hall
Sara Hedberg
Sofia Eriksson
Stina Karlsson
Susanne Olovsson
Sussi Johansson
Therese Blom
Therese Dahlstedt
Therese Edlund
Vanja Bellskog
Åsa Erdenvik
Åsa Glavér
Åsa Molin
Åsa Salétros
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