RAS – en specialsektion inom SMF med
fokus på rasmarsvin & avel

Vad är en specialsektion?
En specialsektion inom Svenska Marsvinsföreningen (SMF) är en sammanslutning av
medlemmar som verkar för att främja intresset samt inom ett visst specialområde, exempelvis
en viss marsvins ras eller grupp. Samtliga medlemmar i specialsektionen ska vara medlemmar
i SMF. RAS är en specialsektion inom SMF som verkar för att främja intresset för rasmarsvin
och avel.
Hur bildas en specialsektion?
För att bilda en specialsektion behövs att minst 10 medlemmar i SMF enats om att bildande.
Ett möte ska hållas för att tillsätta en styrelse. Ansökan görs skriftligen till SMF Riksstyrelse,
varefter stämman beslutar om bildandet. RAS ansökte till och bildades i samband med stämman
2020. Det innebär att RAS är en nystartad specialsektion inom SMF.
Varför behöver specialsektioner finnas och hur skiljer de sig från SMF Riks eller
lokalavdelningarna?
En specialsektion är en möjlighet för SMF-medlemmar att enas och arbeta tillsammans med de
frågor som de brinner lite extra för. Det är också en möjlighet att jobba med och utveckla
specialområden som SMF Riks, Domarkommittén (DK) och lokalavdelningarna kanske inte
hinner med då de arbetar med sina huvudfrågor och det löpande föreningsarbetet.
Specialsektionerna kan arbeta mer fokuserat inom just sitt intresseområde. För RAS ligger
fokus på rasmarsvin- och avelsfrågorna.
Vad gör en specialsektion?
Specialsektionen ska bedriva verksamhet som motsvarar SMF:s syfte och ändamål med
inriktning på det specialområde som är specialsektions särskilda intresse. I RAS fall är
specialområdet rasmarsvin och avel. RAS verksamhet innefattar att jobba med frågor rörande
rasmarsvin, avelsinformation, föreläsningar och seminarium samt att ordna inofficiella RAS
specialutställningar i samband med SMF:s ordinarie officiella utställningar.

Vad har RAS uträttat under 2020 och hur ser planeringen ut framöver?

Under hösten 2020 startade vi upp Månadens RAS på RAS Facebook sida där olika medlemmar
få vara med och bidra med information om olika raser i kunskapshöjande syfte. Vi har även
påbörjat arbetet med att ta fram rasspecifika informationsblad. Ytterligare kunskapshöjande
aktiviteter som RAS kan bidra med framöver är kortare föreläsningar typ lunchseminarier i
samband med utställningar, seminarium kring specifika raser på DK:s utbildningar för SMF:s
domare, kurser i avel/genetik för SMF:s medlemmar, samt olika kunskapshöjande artiklar om
rasmarsvin samt avel i SMF:s medlemstidning Marsvinsmagazinet samt på SMF:s hemsida.
Och så snart utställningsverksamheten kommer igång igen inom SMF avser vi i RAS att
anordna RAS specialutställningar, förhoppningsvis blir första gången i samband med Marsvins
SM 2021.
Styrelsen
Styrelse 2020/2021 Följande personer har sedan 4 april 2020 utgjort RAS styrelse:
Ordförande: Cecilia Gullberg
Kassör: Emma Sörensson
Sekreterare: Elin Karlsson
När vi gick in i 2021 hade RAS 31 medlemmar.
Bli medlem
Vi välkomnar fler medlemmar med intresse för rasmarsvin och avel. Medlemskap i RAS
kostar 100kr.
Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med namn, adress,
e-post och mobilnummer. Välkommen som medlem i RAS – Ras- & avelsmarsvin Sverige!
Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.
Mer information om reglerna för SMF:s Specialsektioner finns i Stadgar & regler:
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/foreningen/stadgar-och-regler/

Välkommen!

