
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens AU möte  

via Teams 2022-05-11 
Närvarande: Stefan Sahlin, Anna Gehlin, Cecilia Evaldsson, Gunilla Olander. 

 

 

§ 27 Mötet öppnande 

Ordförande Stefan Sahlin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 28 Dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

 

 

§ 29 Justerare 

Att justera protokollet valdes Anna Gehlin. 

 

 

§ 30 Inkommen skrivelse från Lennart Gustavsson 

En skrivelse från Lennart Gustavsson har inkommit angående att han blivit godkänd vid 

examinationen i Skara 2021-06-05 arrangerat av SH. Lennart har gått alla steg men just steg 

1 gick han vid ett tidigare tillfälle. Det framkom inte vid förra skrivelsen som inkom 2021. 

BESLUT: Ett enhälligt AU rekommenderar till styrelsen att godta Lennart Gustavssons 

skrivelse om att få bli godkänd fjordhäst rasdomare, då han gått alla steg 1-3 och även blivit 

godkänd vi examinationen 2021-06-05 både vid det teoretiska provet och praktiska provet. 

 

 

§ 31 En skrivelse inkommen från Västmanlands läns fjordhästförening angående motionen 

som blev bifallen på årsstämman den 10/4-2022 om § 6. De menar att det var så många 

lokalföreningar som hade missat att betala medlemsavgiften i tid, enligt stadgarna och hade 

således inte rösträtt. De känner att det skulle vara odemokratiskt att 1/3 av 

lokalföreningarna stängs ute. Västmanlands FF föreslår att styrelsen avvaktar med att ta upp 

stadgeändringen i § 6 till nästa årsstämma. 

BESLUT: AU föreslår styrelsen att vi arbetar fram nya förslag på stadgar och genomför en 

extra stämma med ombuden från lokalföreningarna som har rösträtt. 

 

 

§ 32 En skrivelse inkommen från Mälardalens fjordhästförening angående att ha en-två 

personer valda av styrelsen/ingår i styrelsen kan vara ansvariga för att hjälpa till kring 

förberedelserna för Fjord-SM. För detta utgår ett arvode till denna/dessa personer. 

BESLUT: AU föreslår till styrelsen att detta arbete kan ligga under tävlingskommittén och att 

vi utökar TK med en-två personer om så behövs, samt att tävlingskommittén tar fram ett PM 

till tävlingsarrangörer av Fjord-SM. 

 

 



§ 33 En skrivelse inkommen från Mälardalens Fjordhästförening angående översyn av 

hingstreglementet för att kunna möjlig göra ett enklare körprov/bruksprovet för de 

godkända fjordhingstarna som blir mer inbjudande för dagens hingstägare/kuskar att 

genomföra. Och även bör det underlätta för arrangören i form av tillhandahållande av vagn. 

BESLUT: AU föreslår till styrelsen att tillsätta en grupp som arbetar med ett alternativ till en 

annan typ av körprov för fjordhingstarna. 

 

§ 34 Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet 
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