SWF är fortfarande sin egen avelsorganisation.
Vår webbstambok kommer förhoppningsvis att vara överflyttad till Blå Basen i slutet av
Mars.
SH kommer att utföra tjänster åt SWF, SH är då i dessa sammanhang en serviceorganisation.
Tjänsterna innefattar inte det som SWF själv måste ansvara för inom förvaltningsuppdraget.
Bland tjänsterna som SH kan tillhandahålla ingår Blå Basen som är ett webbaserat
hästregister med uppgifter om hästarnas identitet, födelsedata, uppfödare, härstamning,
resultat, avelsvärdering, stambokförings och registrering av avkommor.
Blå Basen används också för att utfärda hästpass.
Alla uppgifter om häst som tillhör SWF är, SWF:s egendom.
Sommarpremieringarna som är en riksomfattande bedömning av unghästar, valacker och
ston, där får nu alla welshar vara med.
Resultaten från sommarpremieringarna är avelsvärderingsgrundande.
Beslut om avelsvärdeklass tas av SWF.
SWF kommer fortfarande att ha kvar att man kan visa för kvalitetsbokföring på utställningar
och andra avelsvärderande aktiviteter.
Kvalitetsbokvisningen av hingstar sker under SWF:s ansvar.
Hingstägaren löser licens som vanligt i SWF
Men betäckningsrapportblock skall köpas utav SH (eller att man använder det elektroniska )
Kostar idag 1.083kr/block om 10 rapporter eller elektronisk rapport 108kr st.
Hingstägare som betalt in avgift för betäckningsrapporter får detta tillsänt sig per post eller
via den elektroniska rapporteringstjänsten.
Den stoavgift som hingstägare tidigare har betalat är inbakad i denna avgiften.
Vi som har SWF:s betäckningsblock kvar kan inte utnyttja dessa längre.
SH tillhandahåller system så att hingstägare kan rapportera hingstens betäckningar och
system så att stoägarna kan rapportera resultatet av betäckningen till hingstägare och
avelsorganisation.
Det är fortfarande SWF:s registrator och bitr. registrator som kommer att göra allt som
tidigare, med jobbet vad gäller registreringen och pass, men det kommer nu att ske i Blå
Basen, vi kommer alltså inte att registrera i våran egna webbstambok längre.
Priserna som kommer att tas ut blir desamma till SWF, som ju har samma kostnader för sitt
arbete, plus den avgift som SH tar.
Exempel: fölregistrering för SWF medlem 500kr (SWF) + 278kr (till SH för var ponny/cob som
förs in i Blå Basen) + 82kr (en avgift som SH tar ut /ponny och pengarna skall användas för
sommarpremieringarna) Summan idag blir 860kr som skall betalas in till SWF, SH fakturerar
SWF varje kvartal. Som ni läser 82kr/ponny dessa pengar är då öron märkta för
sommarpremieringarnas kostnader vilket betyder att alla som registreras betalar till detta
oavsett om de kommer till sommarpremiering eller ej.

