
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-12-05 
Närvarande: 

Stefan Sahlin (ordförande) 

Cecilia Evaldsson (ordinarie) 

Gunilla Olander (ordinarie) 

Cathrine Nennestam (ordinarie) 

Anneli Svensson (suppleant) 

Helen Indrebö (suppleant) 

Linda Åhlén (ordinarie) ej närvarande  

Anna Gehlin (ordinarie) ej närvarande  

Emma Isacsson (ordinarie) ej närvarande 

Jeanette Aronsson (suppleant) ej närvarande 

Pia Hermelin (suppleant) ej närvarande 

Susan Carlsson (suppleant) ej närvarande 

 
§ 103 

Mötet öppnas och Stefan Sahlin hälsar alla välkomna. 
 
§ 104 

Dagordningen godkändes i sin helhet. Helen Indrebö tjänstgör som ordinarie för Anna Gehlin 
och Anneli Svensson tjänstgör som ordinarie för Emma Isacsson. 
 
§ 105 

Till justerare för dagens protokoll valdes Anneli Svensson.  
 
§ 106 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 107 Rapporter: 
Sekreterare: Inget att rapportera. 
Rapport Kassör: 
Kassören har noterat att det ibland skett inbetalningar för flera olika saker på en och samma 
inbetalning och sen har det inte bokförts på respektive konto. Det blir svårt att få en bild på 
vad de olika delarna egentligen har inbringat i inkomster och utgifter. Men kassören jobbar 
på med att få fram en bra bild av det hela. 
 
§ 108     Lillblakken: 
Nästa nummer som är nr 1 2022 ska innehålla hingstkatalogen. För att de godkända 
hingstarna ska komma med i hingstkatalogen ska hingstlicensen vara betald och bokförd 
senast den 1/2 2022. 500 kr/hingst. Anneli S fixar ut infon på sociala medier. 
Samt att motionerna ska vara styrelsen till handa senast 2 månader innan årsstämman. 
 
 

§ 109 Lill-Blakkens redaktionskommitté:  
Nu i dagarna har nr 4 2021 precis gått i tryck och skickas ut till medlemmarna. 



Medlemsredovisningen fungerar bättre nu, finns någon som felar lite fortfarande. 
 
Stuteri och namnkommitté: 
Inkom en ansökan idag som sekreteraren vidarebefordrar till ansvarig kommitté.  
 
Tävlingskommittén  
Tävlingskommittén meddelar att det är lugnt på tävlingsfronten. Några resultat kommer 
fortfarande in till Fjordcupen.  
Anneli S återkommer med antalet anslutna i fjordcupen så vi vet hur mycket rosetter och 
priser som kommer att behövas. 
Rosetter till placerad och deltagarrosett till alla startande. Under 2020 var det täcke till 
totalvinnaren och pikétröja till klassvinnarna. 
Kassören skulle sammanställa en liten budget för Fjordcupen för att se vad vi kan göra med 
inköpen av priserna. 
 
Avelsrådet  
Sundhetskontrollen på de godkända fjordhingstarna är nu klara och utskickade till 
hästägarna. Till kommande år måste det anmälas via den vanliga anmälan till 
hingstpremiering, då detta i år har skapat en massa extra kontorsarbete. 
De ny godkända hingstarna ska ha fått sina stamboksnummer. 
 
Domarkurs steg I 
Helen I hade tittat på detta och varit i kontakt med Helena Kättström och SH.  SH har inga 
planer att genomföra någon domarkurs under 2022.  
Efter lite diskussion bordlägges frågan till nästa möte. 
 
§ 110 Prestationsmedaljer/Priser 
Bordlägges till nästa möte då ansvarige Linda Åhlén inte var närvarande. 
 
§ 111  FHI 
Inget att rapportera, Helen I ville ha en länk med i protokollet så man lätt kunde ta sig till 
information som kommer från FHI. 
https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/images/MEETING/2021/2021-11-24-
Minutes_board_meeting.pdf 
    
§ 112  Jordbruksverket.  
Cathrine Nennestam har skickat in våra ändringar i plan och riktlinjer till Jordbruksverket och 
väntar på godkännande. Annars inget mer att rapportera. 
 
§ 113  Policy /Utmärkelser 
SFF har efterlyst de pärmar som en gång fanns med de olika reglerna för SFF:S olika 
utmärkelser. Dessa pärmar har ännu inte gått att uppbringa. 
BESLUT: Ordförande uppmanar styrelseledamöterna att skicka mail till ordförande eller 
Gunilla Olander om vilket område de skulle vilja arbete med vad gäller de olika 
utmärkelserna vi har i SFF. Lite uppdatering och modernisering av regler. 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fjordhorseinternational.org_FjHI_images_MEETING_2021_2021-2D11-2D24-2DMinutes-5Fboard-5Fmeeting.pdf&d=DwQFAw&c=DerLBi25kwTldccx5BE8Yg&r=LV33EYc4Dp9L7yTtONQA62ZOJ2lR0TAekKPtez2X2qM&m=aEBzz408GJc1wocjA3cArSw9BcAxowfYXhYY5KJ1b_J_Fjbq77-v4xlHgKBDXyNw&s=QW7977JjljS9jelUajMTv9er8U0R-IgSKQTAG3peIMk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fjordhorseinternational.org_FjHI_images_MEETING_2021_2021-2D11-2D24-2DMinutes-5Fboard-5Fmeeting.pdf&d=DwQFAw&c=DerLBi25kwTldccx5BE8Yg&r=LV33EYc4Dp9L7yTtONQA62ZOJ2lR0TAekKPtez2X2qM&m=aEBzz408GJc1wocjA3cArSw9BcAxowfYXhYY5KJ1b_J_Fjbq77-v4xlHgKBDXyNw&s=QW7977JjljS9jelUajMTv9er8U0R-IgSKQTAG3peIMk&e=


 
 
 
§ 114 Årsstämman 
Valberedningen ska inbjudas till nästa möte, där de önskar ett fysiskt möte.  
 
 
 
 
§ 115 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Anneli Svensson 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 


