Bemötande av kritik gentemot SLF:s styrelse rörande
kommunikation kring inbjudan till ”årets lipizzaner” och
”lipizzanercupen” 2018.

På bakgrund av den kritik som styrelsen fick i diskussionsforumet
”Diskussionsforum svenska lipizzanerföreningen” gällande bristfällig
information i utskick och inbjudan till att deltaga i ”årets lipizzaner”
och ”lipizzanercupen” 2018 , har styrelsen nu fått gå tillbaka till
tidigare dokumentation för att hitta senast tagna beslut kring regler
för utmärkelserna, för att komma fram till hur vi skall hantera och
bemöta den kritik som riktats emot oss.
Kritiken har handlat om att styrelsen skulle ha kommit på nya regler i
form av medlemskrav i efterhand, efter att sista datum för anmälan
gått ut.
Detta är vad som tidigare beslutats inom styrelsen:
”Lipizzanercupen startades av styrelsen 2012 och första omgången
pågick från 1 oktober 2011 till 30 september 2012 för att priset skulle
delas ut på höstmötet.
Informationstext:
Styrelsen har beslutat att starta en ny poängtävling för att få en
samhörighet mellan oss som har lipizzaner i Sverige. Tävlingen är
utformad så att du som tävlar med din lipizzaner får tillgodoräkna dig
poäng från placeringar i en officiell tävling arrangerad av registrerad
klubb.
Regler:
Hästen som tävlar ska vara registrerad i SLF och ägaren vara medlem i
SLF. Tävlingsgrenar och svårighetsgrad spelar ingen roll.

Årets Lipizzaner:
Har utsetts sedan 1980 och gäller hästen. Inget medlemskap har
krävts. Styrelsen beslutar vilka som ska nomineras även om
medlemmarna får föreslå sina egna kandidater genom att skicka in
förslag. Styrelsen kan lägga till egna kandidater och endast
medlemmar får rösta på de som slutligen nominerats.

Med tidigare styrelsebeslut tagna i betraktning kan vi se att det är
styrelsens jobb att utse vilka hästar som skall nomineras till årets
lipizzaner efter att förslag kommit in till styrelsen.
(om 30 olika förslag skulle komma in kan vi inte nominera alla).
Styrelsen har i nyhetsbrev 1 20190119 nominerat Favory Epona och
Pluto Timon till årets lipizzaner 2018.
Vidare håller styrelsen med om att informationen i inbjudan till
lipizzanercupen var bristfällig och tar därför sitt ansvar kring den
bristfälliga informationen genom att låta Favory Zeven vara kvar i
tävlingen ”lipizzanercupen 2018” till trots för att hästens ägare inte
uppfyller de krav som styrelsen tidigare beslutat kring (medlem I SLF).
Vi hoppas att denna lösning kan accepteras av medlemmarna och
lovar att ta lärdom av detta till kommande styrelseår.

