ANSÖKAN OM REGISTRERING AV STUTERINAMN
REGLER (2019-10-19)


Innehavare av registrerat stuterinamn skall vid registreringstillfället vara medlem i någon av SPAFs avelsföreningar.

 Ansökan om registrering skall insändas till SPAFs kansli på särskild blankett, som kan rekvireras från kansliet. Innehavaren
är inte bunden till uppgiven ras. Endast en uppfödning får registreras med prefix utan godkänt stuterinamn.
 Stuterinamn skall godkännas av SPAFs styrelse, samt offentliggöras på SPAF´s och rasföreningarnas hemsidor. Envar äger
då rätt att protestera mot namnet.
 Om inga protester inkommit en månad efter offentliggörandet godkänns namnet definitivt.
 Godtagbart namn kan gälla gårdsnamn e dyl, men i princip inte ortsnamn, kommuner, länsnamn och liknande, vilka kan
komma att omfatta alltför stora områden. Ej heller skall namn godkännas som kan förväxlas med svenska eller utländska
stuterinamn eller allmänt används i namn på ponnyer. Stuterinamn får ej heller innehålla namn på hästras. Namnets lämplighet
avgörs av SPAFs styrelse.
 Stuterinamn får endast användas på ponny som uppfötts vid stuteriet, dvs som är fallen efter sto vilket uppfödaren ägt/eller
att leasingavtal finns vid fölningen. Ev. leasingavtal medsändes ansökan.
 Stuterinamn skall innehålla mer än en bokstav och kan användas som prefix eller suffix.
 Byte av namn på ponny som är registrerad med stuterinamn får inte äga rum, ej heller tillägg av stuterinamn i efterhand.
Som generell regel skall gälla att ponny som deltager i offentlig utställning eller tävling under felaktigt namn, först skall tilldelas
varning, och vid upprepad förseelse avstängas.



Innehavare av stuterinamn är skyldig anmäla flyttning eller upphörande av verksamhet till SPAF.
Innehavare kan ej vara registrerad för två stuterinamn.

 Övertagande/överlåtelse av stuterinamn kan ske endast efter särskild prövning av SPAFs styrelse. Normalt tillåts detta
endast inom den nära familjekretsen. Skriftlig ansökan skickas till SPAFs kansli och skall innehålla uppgifter om orsak,
släktförhållande samt om möjligt en skriftlig tillåtelse av innehavaren. För övertagande utgår halv stuteriregistreringsavgift.
 Efter särskild ansökan från stuteriinnehavaren kan medinnehavare till stuterinamn registreras. För medinnehavare utgår halv
stuteriregistreringsavgift.
 SPAF kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet ej kan anses förenlig med seriös
ponnyuppfödning. Exempel härpå är brott mot SPAFs eller medlemsföreningarnas stadgar vilket medför uteslutning eller ej
fullgjort skyldigheter gentemot huvudman.
 Kostnad för inregistrering 1000 kr. (stuterireg. utsänds mot postförskott efter godkännande)
SPAFs godkännande av stuterinamn medför inte prövning av, eller godkännande av upphovsrättsligt skydd

Ansökt namn (gärna fler förslag):
Ras/raser
Ansökarens namn:

E-post:

Adress:

Hems.adress

Postadress:

Tel.nr:

Medlem i rasförening:
Underskrift:
Ansökan inkom _______________

behandlat av styrelsen ________________

godkänt

□

ej godkänt

Offentligt tom ______________
reg.bevis sänt ____________
reg.bevis uthämtat___________
Insändes till: SPAF, Örsås Tallbacken 2, 512 94 Svenljunga eller e-postas till spaf01@outlook.com

□

