
 

Motion till Svenska Fjordhästföreningens årsstämma 2022  

om ändring av stadgarnas § 6 

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Enligt nuvarande stadgar har vid lika 

röstetal sittande stämmoordförande utslagsrösten. Detta kan medföra att en person som inte 

har rösträtt vid stämman avgör för förbundet viktiga frågor. Detta är inte förenligt med 

grundläggande demokratiska principer. 

Nedanstående citat ur några olika organisationers stadgar visar praxis inom svenskt 

föreningsliv. 

 

Riksidrottsförbundet: ”Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det 

förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte 

röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.” 

Ridsportförbundet: ”Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som 

biträdes av mötesordföranden, därest denne är röstberättigat ombud. Där ordföranden icke är 

röstberättigad och vid val ska lotten avgöra.” 

 

Svenska Hästavelsförbundet: ”Val sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Vid votering 

sker sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten.” 

 

Vi föreslår att stadgarna §6 sista stycket ändras till följande lydelse: Vid omröstning, som inte 

avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av mötesordföranden om denne är 

röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika 

röstetal lotten avgöra. 

 

Väskinde 2022-01-23 

Gunnar Öberg, Christina Engman, Sussie Enholm, Ola Hartman, Marina Härlin, Sara Krusare 

och Annika Melin. 

Styrelseledamöter i Gotlands fjordhästförening. 

 

STYRELSENS SVAR: Att bifalla motionen med motivering att det är gängse praxis hos de 

allra flesta föreningar att lotten avgör i ovan nämnda situation, samt att det, precis som 

motionen påpekar, är bättre ur grundläggande demokratiska principer, dvs en utomstående 

person aldrig skall kunna avgöra föreningens viktiga frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion till Svenska fjordhästföreningen 2022 

Avser komplettering/ändring av det körda bruksprovet. 

 

Bakgrund 

Färre hingstar väljer att göra det körda bruksprovet på plats på hingstpremieringen trots att de 

kanske är körda lite eller mycket hemmavid. 

Anledningarna är några stycken: 

- Det är lättare att ta med sig sadel och träns än stor tung sele, tömmar och träns och de flesta 

ägare till hingstar kan rida bättre än de kan köra. 

- Det är dyrt att skicka hästen på inkörning och eventuellt hyra kusk på hingstpremieringen. 

- Många kör en del hemma med störningar men tycker sig ha lite för lite kunskap/nerver att 

göra det på plats. 

- Några har uttryckt att platsen, på framförallt Grevagården, ligger lite avsides/fel. Den ligger 

lite bakom och vid sidan av stallarna där bådes ston och hingstar går ifrån platsen ca 100 

meter för att sedan annonsera sin återkomst efter visning. 

- Man uttrycker också att terrängen är mycket utmanande i kombination med föregående 

punkt. Detta känns för oerfarna kuskar farligt/läskigt. 

Syfte 

Att fler hingstar ska kunna visas körda då antalet minskat rejält samt att göra det lättare för 

oerfarna brukskuskar att slippa känna att de inte behärskar situationen på plats. 

 

Vi yrkar 

Att körprovet i den form det är utformat idag ska kunna göras hemma, eller ett annat ställe 

som kusk/ägare väljer. Detta ska filmas i sin helhet utan avbrott eller klipp och med sällskap 

av en auktoriserad domare från antingen JUF eller kördomare i sportkörning auktoriserad av 

ridsportförbundet (som kusk/ägare betalar själva) och som använder SFF´s 

bedömningsprotokoll och poängskala. Domaren ska vara med under hela videoinspelningen 

men behöver inte synas hela tiden. 

Domaren ska under samma dag skriva på protokollet som godkänt eller inte, inklusive poäng. 

Protokollet och filmen skickas digitalt till SFF. Protokollet vidarebefordras till 

avelsvärderingsnämnden. Om avelsvärderingsnämnden vill se filmen som komplement till 

protokollet skickas det till dem av SFF. I det fall avelsvärderingen godkänner körprovet ska 

detta sättas in i stamboken som godkänt kört bruksprov. 

I de fall avelsvärderingen vill, kan de yrka på att ridprovet ändå utföras på plats på 

hingstpremieringen som ett komplement till det körda bruksprovet. Då måste både ridprov 

och körprov vara godkända för att få stå som resultat i stamboken. 

 

Stockholm-Uppsala Fjordhästförening 

 

STYRELSEN SVAR: Att vi avslår motionen med motivering att bruksprovet ska utföras på 

plats och utföras på samma villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion för översyn av hingstreglementet för att kunna möjliggöra en annan typ av 

körprov.  

 

Fjordhästen är på pappret en allroundhäst där både kör- och ridegenskaper ska främjas. Sedan 

införandet av ridprov som möjlighet för godkännande av hingst har vi de senaste åren sett en 

tydlig minskning av antalet hingstar som genomfört körprov. 2021 var det ingen hingst som 

genomförde detta.  

Syftet med denna motion är att få fler hingstägare att visa sina hästar körda. Detta då vi idag 

förstår att man backar för körprovet med tanke på dagens utformning. Körprovet sker i 

oländig terräng med en för många nutidskuskar ovanlig vagn. På Grevagården sker det även 

ovanför ytan där samtliga hingstar ska in för veterinärbesiktning. Detta är knappast optimala 

förhållanden för att visa sin unga hingst, och inte heller speciellt publikvänligt.  

Vi yrkar på en ändring/tillägg av körprovet i hingstreglementet. Vi vill att utrymme skall ges 

för en annan typ av körprov, t.ex. i ridhuset/paddock med halter, ryggningar, skritt, trav och 

karaktärshinder, med rockard istället för bruksvagn. Detta då det är mer inbjudande för dagens 

hingstägare/kuskar att genomföra, och något som bör underlätta för arrangören i form av 

tillhandahållande av vagn.  

 

Mälardalens fjordhästförening 

 

STYRELSENS SVAR: Att bifalla motionen och arbeta vidare med förslag till att göra 

körprovet mer  

Lättåtkomligt att utföra för alla. Det blir mer inbjudande för dagens hingstägare/kuskar att 

genomföra, och något som bör underlätta för arrangören i form av tillhandahållande av vagn.  

 


