
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-09-26 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande) 

Cecilia Evaldsson (ordinarie, sekreterare vid paragraf 1-5) 

Gunilla Olander (ordinarie, kom in efter punkt 6) 

Anna Gehlin (ordinarie) 

Cathrine Nennestam (ordinarie) 

Linda Åhlén (ordinarie) 

Jeanette Aronsson (suppleant) 

Susan Carlsson (suppleant) 

Annelie Svensson (suppleant) 

Pia Hermelin (suppleant) 

Helen Indrebö (suppleant) 

Emma Isacsson (ordinarie, ej närvarande) 
 

Protokoll Styrelsemöte 210926 Anteckningar av Cecilia Evaldsson 

§ 79      Mötet öppnas. Stefan hälsar alla välkomna. 
§ 80      Dagordningen godkändes i sin helhet 
§ 81      Till justerare valdes Helen Indrebö 
§ 82      Protokollet går vi igenom vid nästa styrelsemöte då det ej var klart. 
§ 83      Rapport sekreterare: 
            Inget att rapportera. 
 

Rapport Kassör: 
- Ekonomi Digital utställning redovisas. Föreningen går med en vinst på 4150 kr. 
- Grevagården: Det saknas ännu vissa fakturor men det ser ut som att föreningen går plus 

2021. Domarprotokollen är skickade till SH av kassören denna gång. Hädanefter skickas 
domarprotokollen av sekreteraren. 

- Information om FN (Fortnox) och det finns vissa problem med att spåra betalningar i 
bokföringen. 

- Kassören informerade om hur FN kommer fungera i framtiden, så att bokföringen blir rätt 
och att vi kan få ut rapporter. Det finns jobb kvar att göra så vissa fakturor kan bli sena.  

- I framtiden kommer vi att kunna skicka fakturor digitalt för 2.50 kr/st. och det gör att vi kan 
få ner portokostnaderna.  

- Vi har numera Swish med nummer 123 588 88 90 
- Vi har 10 dagarsbetalning på fakturorna. 

 
§ 84 Lillblakken: 

- Ett nytt kontrakt är på väg att skrivas med nya redaktören och Jenny O begär 2500 kr/ 
nummer. När styrelsen gick tillbaka fanns ett kontrakt från 2016 på 1500kr/ nummer. Enligt 
uträkningar med kassören och utbetalningar så hade förra redaktören 2500 kr/nummer men 
saknade kontrakt för detta. Kassören tar fram exakta uppgifter till nästa möte.  
Styrelsen accepterar 2500 kr/nummer till nuvarande redaktör.  
Beslut: Stefan ordnar ett nytt avtal på summan 2500 kr/nummer 

 
 
 



§ 85 Lill-Blakkens redaktionskommitté:  
- Medlemslistorna är inte kompletta så det blir ett problem att få med de nya 

medlemmarna. Kostnaderna blir dyra med porto när SFF måste skicka till medlemmar 
som inte fått sin tidning vid utskick. Cathrine N vill köpa in en brevvåg och ha tillgång 
till infomailen då många mail från   Jordbruksverket kommer dit. CN är kontaktperson 
till JV och med inlogg kan hon lättare se igenom vilka mail som ska till CN. 
Beslut: Att Cathrine N får köpa in en prisvärd brevvåg och ska få inlogg till info 
mailen. 

 
Stuteri och namnkommitté: 

- Sekreteraren har fått in två ansökningar om stuterinamn, men har inte hunnit   
vidarebefordrat detta till kommitteen. 
Sunnebo´s (prefix) Åsa och Dennis Edström, Sunnebo Övergård 2, 597 94 Åtvidaberg 
Wählbackens, Maria Wählbacken, Norrbovägen 128, 770 14 Nyhammar 
Beslut: Att lägga ut i Lill-Blakken och manus stopp är 1/11-2021 och sista protestdag 
blir 31/12-2021 för Sunnebo´s (prefix) Åsa och Dennis Edström, Sunnebo Övergård 2, 
597 94 Åtvidaberg & Wählbackens, Maria Wählbacken, Norrbovägen 128, 770 14 
Nyhammar.  

 
Tävlingskommittén  

- Ska ha ett möte i nästa vecka och vill ha in synpunkter inför 2022 på de olika reglern 
vi har för fjordcupen. 

 
Avelsrådet 

- Har fått in en dispensansökan från en hästägare som vill stambokföra ett fjord sto 
som dog 2016. Stoet har diplom som 3-åring och gjort ett frivilligt bruksprov som 3-
åring. Har en avkomma, ett stambokfört sto. 
Beslut: SFF har sitt sto reglemente att hänvisa till och att SFF ej godkänner denna 
dispensansökan.  

 
- Det har inkommit lite ansökningar om höjningar av värdebokstäver för fjordston och 

Helena Kättström ska gå igenom och titta på dessa.  
 

- Den digitala utställningen saknas det foton ifrån samt på utställarna som fick YH 
rosetter. 

 
- Sto reglementet har lagts till den text som försvunnit.  

Nytt förslag under punkt 3:3 Avkommeprövning. Under 30 poäng. 
 

- Domarkurs steg I-3 är aktuellt igen och SFF ber avelsrådet att anordna en ny 
utbildning. Avelsrådet anordna en ny utbildning i de olika stegen, 1, 2 och 3. 

 
 
 
 
 



- En dispensansökan har inkommit ifrån Annika Melin om att få visa fjordhingsten 
Rask, som visades på Grevagården 2021 men vill nu visa han på Gotland i mars 2022. 
AU har haft telefonkontakt och föreslår till styrelsen att avslå ansökan. Ordförande 
har varit i kontakt med AVN ordförande Elisabeth Ljungstorp och SFF har ju bestämt 
sedan tidigare om en central fjordhingstpremiering då är det, det som gäller.  
Beslut: Att avslå dispensansökan för fjordhingsten Rask med hänvisning till 
hingstreglementet. Ordf. skriver ett svar till Annika Melin. 
 

- En dispensansökan har inkommit från Emma Isacsson att få visa sina två unghingstar 
som var anmälda till Grevagården i september 2021 pga. sjukdom på båda 
hingstarna. Emma ansöker även återbetalning på anmälningsavgifter. Denna ansökan 
bordlades och ordförande tar kontakt med AVN och bokar ett Teams möte med AVN 
om ansökan samt återkommer till nästa styrelsemöte om det. 
Beslut: Bordlägga ansökan till nästa möte och godkänna ansökan om återbetalning av 
anmälningsavgifterna efter att veterinärintyg inkommit till styrelsen. 

 
Susan Carlsson avviker från mötet nu. 
  
Prestationsmedaljer/Priser  

- Åter diskussion om prestationsmedaljernas kostnader och varifrån vi har beställt 
dem. Priset var 2017 40 kr/st och kommer från Sporrong. Vi tar 100 kr/st och då ingår 
även ett diplom och porto. 
Beslut: Vi måste se över priset inför nästa år för kostnader/prestationsmedalj.  

 
§ 86  FHI 

- Ett möte har varit den 13 september men Helene I har inte fått något protokoll ifrån 
FHI.  

         
§ 87  Jordbruksverket.  

- Viktigt att vi får ut information på hemsidan och i sociala medier om de olika nya 
registreringar som ska göras. 

- Cathrine N hade närvarat vid ett möte med JV och gamla UELN nr ska raderas från 
2003. 

- SH vill ha rätt till att ta bort dessa på de raser de ansvarar för. 
- Kastration ska numera undertecknas av veterinär samt en annan myndig person. 
- Idag arkiveras tagelprov från nya registreringar och man vill ha ned arkivens innehåll 

och pratar om DNA testa direkt istället. 
- Cathrine N vill att vi funderar till nästa möte om detta förfarande. 

 
§ 88  Grevagården 2021:  

- Ordförande tackade alla som hjälpt till under helgen och att allt gick som det skulle 
på Grevagården 2021.Ordf samtalade med Elisabeth Ljungstorp och hon var 
imponerad att det hade varit så bra med ett nytt gäng att arrangera detta och var 
nöjd. Vi har naturligtvis fått både ris och ros. 

- Ordförande har preliminärt bokat Grevagården 17–18 september 2022, även 
preliminärt bokat Elisabeth Ljungstorp, Annika Melin och Liselotte Erixon till 2022 i 
AVN. 



- Ordförande vill att styrelsen mailar in förslag till sekreteraren eller ordf. på både 
lördagens AVN samt domare till söndagens riksutställning.  

 
Pia Hermelin avviker från mötet. 
 
§ 89 Utmärkelser  

- Ylva Nilsson har inkommit med ansökan om hingsthållarutmärkelse för 10år. på 
messenger till ordf. Efter tillrättelse så ber ordf att Ylva ska skicka in sin ansökan till 
sekreteraren enl. riktlinjerna på hemsidan. 

- Vi SFF efterlyser den pärm som en gång fanns med de olika reglerna för SFF:S olika 
utmärkelser. 
Beslut: Ordf går ut via sociala medier och efterlyser dessa pärmar. 

 
 
§ 90 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Helen Indrebö 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 


