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Mötet öppnas
Ordförande, sekretrare, justeringsman väljs
Dagordningen fastställs
Genomgång av föregående protokoll och ev. skrivelser.
a. Kansliet, se beslut nedan
b. Uppföljning vägval 2012 se nedan
c. Passgentest- frågan bordlagd denna gång
5. Genomgång av Ekonomin
6. Genomgång av stadgar-regelverk och riktlinjer.
7. Avtal, samarbete.
Unghästmönstringarna har många förbättringsområden bl.a om hur och till vem dessa ska
rapporteras.
Projektet unga avelsvisare har fått många ansökningar såväl från unga som icke unga. Vi
skulle kunna utöka projektet med bidragspengar. Vi beslutar att göra en gemensam ansökan
med SIF för ungdomsprojektet
Nya utbildningar på gång:
- Auktoriserade uppfödare och hingsthållare
5 kurser man ska genomgå för auktorisation uppfödare
3 kurser för hingsthållare varav 2 samma som uppfödare
- Hästköparkurs
- -Avelsvisarkurser
Varje kurs avslutas med ett prov
Kollar med SIF om samarbete kring vissa delar av kurserna.
Förhoppningsvis kommer informationen ut i höst och att utbildningarna träder i kraft efter
nyår.
- Vi genomför avelsrådslag även i år, på nya orter.
Diskutera Gårdshingstlicens, förändring av stolicenserna baserat på lägre avgift för bedömda
ston eller ston med bedömd avkomma samt ev. om gratis stoavgift för avkommepremierade
ston, samt hur vi ska använda ”extra pengarna” från den högre avgiften.
- Höstmötet Tema- framtidsvision. Thorvaldur inleder med föreläsning
- Fortsatta samtal med WF och Hestur, ev ansöka om pengar från HNS för att kunna köpa loss
koden (Hestur)

Beslut: att vi alltid ska ha 3 avelsdomare på samtliga bedömnigar i Sverige. Vi ska se till att våra
svenska domare får samma arvoden som utländska domare, men att de då istället med egna medel
får finansiera avelseminarium. Avelsledaren kommer att räknas ini den svenska domarkåren. Detta
ger 2 bedömningar/år för varje domare.

Beslut: Avelsledarens arvode gentemot kund blir följande;
1500 kr ink moms för förenigar inom SIF och det dubbla plus moms för externa
uppdragsgivare (3000kr + moms)
Etiska beslut: Onykter avelsdomare på en av årets bedömningar- som ej kunde närvara halva
dagen.
Beslut(avelsledarens): Hen får en skriftlig varning denna gång. Enligt regelverket ska hen
fråntas licensen i en kortare period alternativt ges en varning.
8.
a.

DNA tester som inte matchar måste utredas
Vi ska se över priset för ”Årets uppfödare”- då även räkna med avelshästar med premie.
Avtal och samarbeteblir ett samarbetsprojekt med SH. Vi har HNS montern
SIHS (Friends) Vi undersöker möjligheterna för ett intressant paddockprogram. Presenteras
senast 1/10. Vi kollar boxplatser.
Ta fram nytt broschyrmaterial, gärna i samarbete med SIF. Ev samarbeta med Horses Made
of Iceland (HMoI). Ev bli partner med HMoI (köpa ett medlemspaket), och kolla med SIF om
de kan samla ihop småföretagarna för att få med dessa som köpare av de mindre paketen.
b. Bli bättre på att delta i deras träffar och sammanträden. Skapa projekt att söka pengar för,
tex de nya utbildningarna.
c. Ägarbytena måst bli klara för att slippa pappershanteringen.
Fortsatt utveckling/modernisering av Hestur;
- Kostnaden att lösa ut koden?
- Fortsatta förhandlingar om samarbetet i framtiden
9. Organisation
a. Avelsnämnden består av en avlare/veterinär, en avelsdomare/agronom, en veterinär
(specialitet fertilitet på häst), en styrelseledamot samt en avelsledare/avelsdomare.
Disskussion om defektlistan i FEIF. Testikelstorlek/storleksskillnad. Vad som ska innebära
kassation, rött T i WF. Vad som gäller vid flera mätningar. Avelsledarens förslag; Senaste
mätning gäller, mäts vid bedömningen. Krav på spermaprov vid för små. Då krävs också
tydlig definition av vad som är godkänd spermakvalté. Även diskutera fertilitets tester
(spermaprov efter en viss ålder)på äldre hingstar.
b. Kansliflytt; för bättre lösning för backup på kansliet om t.ex kanslisten blir
sjuk/frånvarande/ledig. SH har ett intressant upplägg som kan passa vår organisation.
Fördelaktigt om vi blir fullvärdiga medlemmar i SH.
 Beslut: Vi flyttar Kansliet till SH vid årsskiftet. Vi förhandlar vidare om lokaler, omfattning
och kostnader samt ansöker om medlemskap.
c. Vägval 2012:
- Ta upp som diskussions punkt på Rådslagen.
- Ta fram gemensamma samarbetspunkter
- Skriva ledare i tidningen Islandshästen där vi möter rapporten
10. Aktiviteter
a. Fr.o.m. 2017 avtala service kring anläggningarna vi hyr (sladdning, färdigställande,
mat/fikaservice, stallansvar etc). Då behövs enbart 5 funktionärer; 3 domare samt en
mätansvarig och en registrator, varav den ena även är bedömningsansvarig. Dessa
fastsälls direkt vi spikat plats och datum för nästa års bedömningar.

Fakturahanteringen numer helt borttagen. Enbart direktbetalning.
Klargöra rutiner kring anomaliteter.
Vid försenade spattavläsningar kan hingsten visas ändå- dock hålls siffrorna inne till dess
spattintyget är på plats.
Bedömningsansvarigas ansvar har förtydligats.
Beslut:
-Efteranmälan möjlig i mån av plats, 500 kr extra avgift.
-Göra slumpvisa dopingtester på hästarna 2017
b. 8 bästa i varje åldersgrupp (4 ston, 4 hingstar/valacker)1-3 år
Vi behåller 1:a priset; en fullbedömning som följer med hästen.
c. VM – där måste vi samarbeta med SIF. Sträva mot att det blir 1 landslag.
Klargöra regler kring uttagningen till VM. Diskutera dessa på rådslagen nu i oktober samt på
avelsmötet..
11. Information – PR
Broschyrer- uppdatera., kolla med Horses Made of Sweden om deras material/medlemskap
12. Övriga frågor.
Höstmötet- Vi bär lokalkostnaderna. Besökarna får betala middag och ev. boende
50 kr för avelsmötet. 110 platser.
Middagen kommer att kosta ? ej fått priset ännu
13. Nästa möte 10-11/12 Plats ej klart

