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Plan och riktlinjer för Svenska Connemarasällskapet
Antagna av Svenska Connemarasällskapet (SCS) med följande lagstiftning som grund:
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om
fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller
metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur); Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för
avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial
från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och
90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om
djuravel); Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:24) om hästdjur som används i avel och om
identitetshandlingar för hästdjur; Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS
2004:22) om avelsarbete (SJVFS 2009:28); Lag (2006:807) om kontroll av husdjur m. m.
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Plan och riktlinjer för Svenska Connemarasällskapet
SCS:s verksamhet som avelsorganisation innefattar utfärdande av hästpass, stambokföring, samt
avelsvärdering för hästar av rasen Connemaraponny i Sverige. Som Connemaraponny definieras en
häst som härstammar från föräldrar som är införda i Connemara Pony Breeders’ Society (CPBS)
stambok, en stambok som har CPBS som moderstambok eller i av CPBS erkänd stambok i ett
tredjeland (utanför EU).

1. ORGANISATION
1.1 Föreningens uppbyggnad och lokalisation
SCS är en ideell förening med organisationsnummer 802431-1766 och är verksam i Sverige.
SCS officiella hemsida har adressen www.connemaraponny.org .
1.2 Syfte
SCS har som ändamål :
- att arbeta för upprätthållande av en renrasig stam av den irländska Connemaraponnyn i Sverige
- att aktivt verka för att avelsarbetet bedrivs sakkunnigt och effektivt, samt om befogat i egen regi
importera avelsdjur
- att arbeta för rasens utveckling och förkovran så att hästarna blir lämpliga bruks- och tävlingshästar
för framförallt ungdomen
- att samverka med andra avels- och sportorganisationer inom Sverige och i utlandet
- att samarbeta med irländska Connemara Pony Breeders’ Society och andra
Connemaraorganisationer i utlandet samt att i Sverige svara för Connemararasens PR
- att som avelsorganisation föra stambok över connemaraponnyer i Sverige
1.3 Moderstambok
SCS moderstambok förs av the Connemara Pony Breeders’ Society (CPBS), The Showgrounds, Clifden,
Co. Galway, Irland, tel +353 95 21863, e-mail: enquiries@cpbs.ie, hemsida: www.cpbs.ie .
1.4 Föreningens sammansättning
SCS medlemmar är fysiska personer som erlagt medlemsavgift till föreningen.
1.5 Styrelse
Styrelsens uppbyggnad framgår av SCS stadgar. Styrelsen och suppleanterna utses av medlemmarna i
enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen utser inom sig vid behov funktionärer med särskilda
uppdrag och kan delegera löpande arbetsuppgifter. Ordförande ska leda och organisera arbetet inom
styrelsen, representera föreningen utåt samt övervaka att stadgarna efterlevs. Styrelsen ska ha sitt
säte där ordföranden är bosatt.
1.6 Ekonomiska resurser
SCS´ verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, serviceavgifter från hästägare,
avgiftsfinansierade arrangemang och sponsring. Registrering och passutfärdande finansieras genom
avgifter som baseras på föreningens kostnader för detta enligt 8 § Statens Jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2018:24) om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur.
1.7 Verksamhet
SCS löpande kanslifunktioner för passärenden, stambokföring och övrig registratur utförs av
arvoderad registrator och stambokförare. Kansliet är beläget där den arvoderade registratorn är
bosatt och har telefontider samtliga helgfria vardagar.
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SCS utnyttjar genom medlemskap i Svenska Hästavelsförbundet (SH) ett antal tjänster som SH
tillhandahåller enligt avtal i sin egenskap av serviceorganisation till avelsorganisationer, såsom
hästdatabasen Blå Basen, tillgång till genetisk/veterinärmedicinsk expertis,
sommarpremieringsverksamhet, system för betäckningsrapportering m. m.
1.8 Stambok
SCS för stambok, utfärdar hästpass och bedriver avelsprogram för hästar av rasen Connemaraponny.

2. ICKE DISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET
I verksamheten som avelsorganisation förekommer inte någon särbehandling av uppfödare,
hästhållare eller annan berörd person. De offentliga uppgifterna om hästar och deras registrering,
stambokföring, avelsvärdering och hästpassutfärdande samt moment som ingår i detta publiceras i
den offentliga databasen ”Blå Basen”.
2.1. Tillämpning av förvaltningslagen
SCS ska i frågor som rör registrering och stambokföring av registrerade hästdjur tillämpa
förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om motivering av
beslut och om underrättelse av beslut.
2.2 Hantering av personuppgifter
Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 2016/679 och
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
2.3 Hantering av jäv
Kanslifunktionerna utförs av arvoderade personer utan egna intressen i aktuella hästar. I de fall en
jävssituation uppstår överlåts handläggningen av det aktuella ärendet till en ersättare.
3. SYSTEM OCH RUTINER
3.1. Beslut om registrering
Registrator och stambokförare ansvarar på styrelsens uppdrag för beslut om registrering vid
stambokföring och utfärdande av hästpass baserat på dessa Plan och riktlinjer. Avslagsbeslut och
ärenden som faller utanför den rutinmässiga beslutsgången avgörs av SCS styrelse. Styrelsens beslut
kan överklagas till besvärsnämnden. Alla beslut som går hästägare/hästhållare emot ska åtföljas av
information om hur överklagning till besvärsnämnden ska ske.

3.2 Effektivt arbetssätt
Registrator och stambokförare ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra
förekommande arbetsuppgifter. Vid behov ersätter och/eller avlastar registrator och stambokförare
varandra. Registrator och stambokförare rapporterar till styrelsen hur arbetet fortlöper. Uppkommer
dröjsmål eller andra problem är det ordförandens och styrelsens ansvar att vidta nödvändiga
åtgärder.
3.3 Byte av registrator och stambokförare
Vid byte av uppdragstagare för registrering och stambokföring fasas nya personer in i arbetet av i
första hand tidigare handläggare, i andra hand av lämplig person som utses av SCS styrelse. Skriftliga
instruktioner finns i form av rutinbeskrivningar och checklistor för hur arbetet går till.
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3.4 Diarieföring
SCS diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller registrering, hästpass
eller stambokföring. Alla handlingar för ett ärende samlas i en akt och datum då de kom in eller gick
ut förs in på varje handling. Diarieföring sker fortlöpande.
3.5 Tillgänglighet
Databasen ”Blå Basen” finns tillgänglig på internet via länk från SCS hemsida
www.connemaraponny.org till www.svehast.se eller www.blabasen.se . Offentliga uppgifter finns
publika i databasen eller kan begäras ut från SCS registrator som är tillgänglig på telefontid och email samtliga helgfria vardagar.
3.6 System för datainsamling och datalagring
Data som används för avelsvärdering, stambokföring och utfärdande av hästpass samlas in, lagras
och publiceras i Blå Basen. Data hämtas även från betäckningsrapportering, registrering och
passutfärdande, avelsvärderingar, avelsvärderingsgrundande bedömningar och från tävlingar och
prov arrangerade och/eller sanktionerade av SCS samt övriga föreningar anslutna till SH och Svenska
Ridsportförbundet.
Databasen innehåller, förutom de uppgifter som behövs för att bedriva avelsprogrammet, minst de
uppgifter som krävs enligt artikel 38 i KOMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262
av den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
2099/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
3.7 System för avelsvärdering
SCS utför avelsvärdering opartiskt och i enlighet med aktuella och väl beprövade metoder samt med
bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Syftet med avelsvärdering är att ge möjligheter till urval av
avelsdjur utifrån avelsmålet för hästar av rasen connemaraponny.
Deltagande i avelsvärdering är frivilligt och utgör grund för uppklassning av hingstar och ston i
stamboken. Avelsvärderingsreglementen för hingstar och ston fastställs av SCS och publiceras på SCS
hemsida.
Avelsvärderade hästar tilldelas en avelsvärdesklass på grundval av individ och/eller
avkommeprövning. Vilka avelsvärdesklasser som tillämpas regleras i avelsvärderingsreglementena.
Ett avelsvärderingsbevis med beslut om avelsvärdesklass tillsändes berörd hästägare. Kopior av
avelsvärderingsbeviset arkiveras av SCS och uppgifterna publiceras i Blå Basen.
SCS styrelse ansvarar för att de personer som anlitas i avelsvärderingsverksamheten har den
arbetsinstruktion och den kompetens som krävs för fullgörande av uppdraget.
3.8 Avelsvärderingsnämnd för hingstar
Avelsvärderingsnämnden (AVN) ansvarar för avelsvärderingen av hingstar genom bedömning av
härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa, samt genomför avkommeprövning.
Nämnden är beslutsför om den består av minst tre närvarande ledamöter varav en veterinär. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras vid
nämndens sammanträde. Nämndens ledamöter utses av SCS styrelse och ska ha god kunskap om
avelsvärdering och om rasen connemaraponny.
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3.9 Avelsvärderingsnämnd för ston
Avelsvärderingsnämnden (AVN) utför avelsvärdering av ston. Nämnden är beslutsför med endast en
ledamot närvarande. Nämndens ledamöter utses av SCS styrelse och ska ha god kunskap om
avelsvärdering och om rasen connemaraponny.
3.10 Domare
Domare som utför avelsvärderingsgrundande bedömningar av hästar av rasen connemaraponny ska
vara godkända av SCS styrelse.
3.11 Besvärsnämnd
Ledamöterna i SCS besvärsnämnd (BVN) utses av SCS styrelse.
BVN ska bestå av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav minst en ska vara jurist. BVN
är beslutsför med minst tre ledamöter närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
BVN:s beslut ska vara skriftliga och innehålla en redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till
grund för utgången, samt uppgifter om vilka som deltagit i beslutet.
I de fall BVN:s beslut går en klagande emot i ärenden som gäller registrering, hästpass eller
stambokföring ska denne, när beslutet delges, erhålla upplysningar om följande förhållanden:
- att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller handläggningen av ärendet
eller frågan inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer
- att överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska ske till Jordbruksverket i enlighet med 19
§ Lag (2006:807) om kontroll av husdjur m. m.
- att överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den förvaltningsrätt
inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger
- vad en klagande har att iakttaga, enligt 2 – 3 §§ lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande ska tas upp till prövning.
BVN är sista instans för prövning av avelsvärderingsnämndernas beslut.
3.12 Veterinärmedicinskt råd
Veterinärmedicinska rådet är rådgivande organ i veterinärmedicinska frågor samt agerar/utser
remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art. Rådet ska bestå av minst tre ledamöter och
utses av SCS styrelse. Ledamöterna ska ha hög veterinärmedicinsk kompetens. Minst tre av rådets
ledamöter ska delta i rådets yttranden.
3.13 Genetiskt råd
Genetiska rådet är rådgivande organ i genetiska frågor samt agerar/utser remissinstans i
besvärsfrågor av genetisk art. Rådet ska bestå av minst tre ledamöter och utses av SCS styrelse.
Ledamöterna ska ha hög kompetens i genetiska frågor. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i
rådets yttranden.
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