Lennart Arnrup

2003-01-24

Svenska Arabhästföreningen och registraturen
SAHF är avelsförening för det arabiska fullblodet och enligt
stadgarna bland annat ansvarigt för det svenska registret för
arabiska fullblod.
Sedan 1995 drivs dock registret genom ett av en särskild stiftelse,
Stiftelsen Svenska Arabhästregistret (SAHR), ägt aktiebolag,
Arabhäst Registratur AB (ARAB), vilket tidigare ägdes direkt av
SAHF. SAHF saknar därefter formella möjligheter att utöva
inflytande över registraturen.
Bakgrunden till detta förhållande redovisas i det följande.
SAHF bildades 1964 och skötte då sin verksamhet, inklusive registreringen av arabiska fullblod m fl raser/korsningar, med ideella krafter och
senare genom externa resurser som ställts till föreningens förfogande.
Under mitten av 80-talet anställdes dock egen kanslipersonal. Under
senare delen av 80-taletgjordes registraturen om till ett av föreningen
helägt aktiebolag, ARAB, som övertog föreningens personal och som
sedan dess även skött föreningens kansli fram till våren 2002.
Under SAHFs tid som ägare till ARAB utsåg föreningen bolagets
styrelse. Bolagsstyrelsens ledamöter var vanligen även ledamöter i
föreningens styrelse. Därigenom, och genom möjlighet att ge
ägardirektiv till bolaget, hade föreningens styrelse ett bestämmande
inflytande över bolagets verksamhet.
Den styrelse för SAHF, vilken valdes vid årsmötet 1993, önskade
förändra verksamhetens organisation och arbetssätt, bland annat av
ekonomiska skäl. I detta ingick även ARAB som registratur och kansli
för föreningen, inklusive en flyttning av ARAB. I samband därmed
erbjöds hösten 1993 ARABs verksamhetsansvarige att följa med medan
den övriga anställde varslades om uppsägning. Verksamhetsansvarige
önskade ej medfölja och sades därför upp.
Dessa åtgärder väckte opposition hos en stor grupp av föreningens
medlemmar, vilka begärde och fick till stånd ett extra årsmöte i
november 1993. Detta årsmöte, som väl minst sagt får kallas stormigt,
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resulterade i att en majoritet av mötesdeltagarna (med röstsiffrorna 95
mot 83) beslutade att föreningens styrelse inte hade det extra årsmötets
förtroende. Mötet önskade välja ny styrelse, den sittande styrelsen valde
att avgå med omedelbar verkan och ny styrelse utsågs.
Den nya styrelsen upphävde tidigare styrelses beslut om förändringar av
föreningen och ARAB, inklusive uppsägningarna.
Denna styrelse kom delvis att sitta kvar efter ordinarie årsmöte 1994 –
ett årsmöte som drog ut kraftigt på tiden och där behandlingen av
styrelsens propositioner och inlämnade motioner sköts till ett senare
tillfälle.
Återstående del av 1994 års årsmöte ägde rum under hösten 1994 och
behandlade bland annat några motioner och en proposition rörande
ARAB. Årsmötet beslutade därvid att uppdra åt föreningens styrelse att
på bästa sätt säkra registraturens fortsatta existens.
Detta resulterade i att en oenig styrelse under vintern 1994/95 beslutade
bilda stiftelsen SAHR och överförde föreningens aktier i ARAB,
bokförda till 300 000 kr, till stiftelsen. Därigenom förlorade SAHF allt
formellt inflytande över registraturen.
Vid därefter följande årsmöte våren 1995 diskuterades förfarandet men
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Något formellt avtal mellan föreningen och ARAB har ej funnits och
finns fortfarande ej. Flera styrelser har, sedan ARAB överfördes till
stiftelsen, försökt få till stånd ett avtal men ej lyckats, trots att det under
några år i början var en betydande personunion mellan SAHFs och
ARABs styrelser.
ARAB fortsatte att sköta SAHFs kansli. Detta åtagande sades dock upp
av ARAB våren 2000, men fortsatte ändock fram till dess att SAHF
överförde dessa uppgifter till Gull-Britt Söderberg våren 2002.
Som följd av att registraturen och föreningens kansli inte längre är
samordnade blir det allt nödvändigare att skapa ett formaliserat och
fungerande samarbete mellan SAHF och SAHR/ARAB. Härvid måste
beaktas både de krav som ställs genom föreningens stadgar och
demokratiska uppbyggnad som registraturens bolagsform och av
Jordbruksverket givna rätt och skyldighet att föra registret. Ansvaret för
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att utveckla ett sådant samarbete får anses åvila respektive styrelser – allt
för det arabiska fullblodets fortsatta positiva utveckling i Sverige!
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