
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-10-24 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande) 

Cecilia Evaldsson (ordinarie) 

Gunilla Olander (ordinarie) 

Anna Gehlin (ordinarie) 

Cathrine Nennestam (ordinarie) 

Emma Isacsson (ordinarie) 

Susan Carlsson (suppleant) 

Annelie Svensson (suppleant) 

Pia Hermelin (suppleant) 

Helen Indrebö (suppleant) 

Linda Åhlén (ordinarie, ej närvarande) 

Jeanette Aronsson (suppleant, ej närvarande) 

 
§ 91 

- Mötet öppnas och Stefan Sahlin hälsar alla välkomna. 
 
§ 92 

- Dagordningen godkändes i sin helhet. 
 
§ 93 

- Till justerare för dagens protokoll valdes Cathrine Nennestam.  
 
§ 94 

- Föregående protokoll går vi igenom vid nästa styrelsemöte då protokollet ej varit  
klart för justering. 

 
§ 95 Rapporter: 
Sekreterare:  

- Inget att rapportera. 
Rapport Kassör: 

- Efter att det varit lite svårt med att kunna sammanställa totalkostnaderna för Lill-
Blakken, så konstaterades det att utbetalningarna inte stämde helt mot kontraktet. 
Det jobbas vidare med för att kunna sammanställa det hela. 
Kassören har nu fakturerat DNA-testerna till hingstägarna med nygodkända hingstar, 
samt de som ansökt och beviljats om nya stuterinamn. 
Den ekonomiska redovisning av den digitala utställningen och Grevagården 
redovisades av kassören, vilket var en positiv läsning (Bilaga 1 + 2). 
Kassören har noterat att det ibland skett inbetalningar för flera olika saker på en och 
samma inbetalning och inte delat på respektive konton som det ska fullt ut. 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. 

 
 
 



§ 96 Lillblakken: 
- Ett nytt kontrakt är nu skrivet med redaktören Jenny Olsson och SFF. 

Beslut: Ordförande Stefan har skrivit ett nytt avtal med nya redaktören på  
2500 kr/nummer och kontraktet blir en bilaga till detta protokoll (Bilaga 3). 
 

§ 97 Lill-Blakkens redaktionskommitté:  
- Cathrine Nennestam meddelar att det fortfarande fattas bilder från den digitala 

utställningen och på dem som fick young handler-rosetter.   
 

- Kommittén jobbar på att sammanställa nummer fyra av Lill-Blakken. 
 

- Styrelsen funderar kring en tidigare formulering angående om det är hingstägaren 
och/eller hingsthållaren som ska vara medlem i SFF för att få vara med i 
hingstkatalogen.  
Beslut: Det är hingstägaren och eller hingsthållaren som ska vara medlem. 

 
- Cathrine Nennestam fick sen tidigare inköpa en brevvåg för att få rätt porto på 

utskick, men hon tycker de hon har sett pris på varit för dyra. Kassören tyckte att det 
är värt att köpa en rejäl brevvåg och sedan är den avskrivningsbar så vi uppmanade 
Cathrine att fortsätta leta efter en brevvåg. 

 
- Emma Isacsson har fått statistik från SH om betäckta ston och fölresultat som 

vidarebefordrats till Lill-Blakken.  
 
Stuteri och namnkommitté: 

- Inte inkommit några ansökningar. 
 
Tävlingskommittén  

- Nytt förslag på regler för Fjordcupen 2022 är framtagna. 
Beslut: Att godkänna de nya reglerna för Fjordcupen 2022 (Bilaga 4). 

 
- Nytt förslag för regler för EM deltagande 2022 samt en notis om Danmarks 

vaccinationsregler var framtagna. Sara Andersson är kontaktperson för detta 
mästerskap och Moa Belin är suppleant. 
Beslut: Att godkänna de nya reglerna för EM-kval 2022 (Bilaga 5) och att gå ut med 
vilka regler som gäller med vaccination till Danmark och kommande EM. 

 
- Nytt förslag på tävlingsreglemente för fjord SM. Fjord SM för juniorer- och 

unghästchampionat för fjordhäst 2022 var framtagna. 
Beslut: Att godkänna de reglerna för fjord SM och fjord SM för juniorer- och 
unghästchampionat för fjordhäst 2022 (Bilaga 6). 

 
 
 
 
 
 



Avelsrådet  
- En lärdom från 2021 har blivit att de tidigare godkända hingstar som ska hanteras om 

fortsatt betäckningstillstånd, ska anmälas som vanligt för att komma in i systemet 
och lättare ska kunna hanteras med protokoll. Idag har det blivit mycket extra arbete 
på grund av detta.  

         
- Sex stycken höjningar av tidigare stambokförda fjordston har inkommit. Fyra stycken 

är klara men två stycken var inte fullständiga handlingar på så de har fram till den 
1/12–2021 att komplettera.  

 
- Avelsrådet har lagt ett förslag på AVN till 2022 den som var 2021 och till 

riksutställningen på söndagen, en av dem i AVN på lördagen och en internationell 
domare.  
Tillägg: Ordf. kommer att kalla AU till ett budgetmöte inför nästa års Grevagården 
och gå igenom kostnader och intäkter för att se över vad SFF har för ekonomi inför 
kommande år när det gäller domare. 

 
- Frågan om 3-årstest togs upp men diskuterades till och från om vi har tiden och om vi 

får tillräckligt med deltagare för att få ihop det hela ekonomiskt. Vi ser över frågan 
vid senare tillfälle. 

 
- Frågan om Årets Kallblod kom upp. Ordförande hade kontaktat SH och de har 

hänvisat till Föreningen Nordsvenska hästen. Ordförande har mailat föreningen men 
inte fått något svar, ska maila en gång till. 

 
- Ylva Nilsson ska ha inkommit med ansökan om tioårig hingsthållarutmärkelse till 

sekreteraren enligt riktlinjerna på hemsidan. Vi inväntar fortfarande ansökan. 
 

- Ordförande ställde frågan till avelsrådet om de ville starta upp och komma igång med 
Domarkurs steg I och redovisa på nästa styrelsemöte. Avelsrådet ställde sig positiva 
till detta och ska återkomma. 

 
Här lämnar Emma Isacsson mötet och Susan Carlsson träder in som hennes ersättare under 
punkten Dispensansökan. 
 

- Dispensansökan: 
Vi bordlade frågan från förra styrelsemötet 2021-09-26 om dispensansökan från 

Emma Isacsson om att få visa sina två tvåårshingstar, Furumossens Trollraven 24-19-

1071 och Furumossens Trollvind 24-19-1072 för eventuellt interimistiskt tillstånd 

2022 eftersom de stod med förkylning under Grevagården 2021. 

Ordförande har varit i kontakt med AVN´s ordförande Elisabet Ljungstorp om 
dispensansökan och hon var tydlig i sin åsikt om att vi inte ska ge dispens utan 
hänvisa till den ordinarie centrala hingstpremieringen 2022, enligt vårt gällande 
hingstreglemente.  
 
AU har haft ett möte och var överens om att föreslå styrelsen att avslå dispens 
ansökan med hänvisning till ovan nämnda information. 



Några styrelseledamöter var tveksamma då man tolkat hingstreglementet på olika 
sätt.  
Ordförande ställde två alternativ till styrelsen att rösta på: 
1. Att vi bordlägger frågan och tar frågan ett varv till med AVN 
2. Att avslå ansökan som AVN´s ordförande och AU föreslagit. 

 
Efter omröstning blev resultat två röster för alternativ nmmer ett och fem röster för 
alternativ nummer två. 
Beslut: Att styrelsen avslår dispensansökan för fjordhingstarna Furumossens 
Trollraven 24-19-1071 och Furumossens Trollvind 24-19-1072 
 
SFF:s hingstreglemente måste ses över inom det snaraste för att få rätsida med 
tydligheten i de olika punkterna.  
Beslut: Hingstreglementet ska ses över innan årsskiftet. 

 
Emma Isacsson meddelas att hon är välkommen in på mötet igen och träder in igen som 
ordinarie ledamot i mötet. 
 
Helen Indrebö lämnar nu mötet. 
 
Prestationsmedaljer/Priser 

- Åter diskussion om prestationsmedaljernas kostnader och varifrån vi har beställt 
dem. Det var nu dags att besluta om en prisförändring inför 2022. 
Beslut: Vi beslutar att höja prestationsmedaljerna till 150 kr/st från och med  
2022-01-01 och framåt. 

 
§ 98  FHI 

- Helen I lämnade strax innan punkten. Vi bordlägger punkten till nästa styrelsemöte. 
    
§ 99  Jordbruksverket.  

- SH ska ha sitt halvårsmöte den 4/12–2021 i Skara och Cathrine har ingen möjlighet 
att deltaga den dagen, men har tillfrågat Annerli Johansson om hon vill representera 
SFF och hon har tackat ja. Susan Carlsson kan även hon deltaga, men osäkert med 
tider den dagen.  Vi har ännu inga tider fått för mötet. 
Beslut: Att välja Annerli Johansson som ordinarie till SH halvårsstämma och Susan 
Carlsson som suppleant. 

 
- Nya förskrifter har kommit ut om Allmänna råd om förprövning av stall SJVFS 2021:29 

och föreskrifter om hästhållning SJVFS 2021:30. Dessa föreskrifter är värda att läsa 
igenom. 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 100  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. 

 
§ 101 Årsstämman 

- Valberedningen ska inbjudas till nästa möte, där de önskar ett fysiskt möte.  
 

- Olika förslag diskuterades om 2022 års stämma, om fysiskt möte eller ett möte via 
Teams. Ordförande ska ta kontakt med Vätterleden och få in en offert för 
kostnaderna. Återkommer till nästa möte. Ordförande mailar ut datum för nästa 
möte efter kontakt med valberedningen. 

 
- Fråga om vi eventuellt ska ha en föreläsare till vår Årsstämma på lördagen. Stefan har 

förslag på en veterinär som doktorerat på hältor. Stefan tar kontakt med Leg. Vet 
Isabella Gransved och hör med henne om kostnader för en sådan föreläsning. Denna 
föreläsning kan även intressera att bjuda in andra raser. 

 
Övriga frågor  

- Kassören ställer frågan om vad som gäller vid reseersättningar.  
Beslut: Det betalas inte ut någon reseersättning förrän styrelsen har beslutat vad 
som gäller vid reseersättningar. 

 
§ 102 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Cathrine Nennestam 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 


