
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2022-02-06 
Närvarande: 

Stefan Sahlin (ordförande) 

Cecilia Evaldsson (ordinarie) 

Gunilla Olander (ordinarie) 

Cathrine Nennestam (ordinarie) 

Linda Åhlén (ordinarie)  

Anna Gehlin (ordinarie)  

Pia Hermelin (suppleant) 

Annelie Svensson (suppleant) 

Helen Indrebö (suppleant) 

Emma Isacsson (ordinarie) ej närvarande, kom in under § 141 

Jeanette Aronsson (suppleant) ej närvarande 

Susan Carlsson (suppleant) ej närvarande 

 
§ 129 

Mötet öppnas och Stefan Sahlin hälsar alla välkomna. 
 
§ 130 

Dagordningen godkändes i sin helhet.  
 
§ 131 

Till justerare för dagens protokoll valdes Cathrine Nennestam.  
 
§ 132 

Föregående 5/12–21 & 9/1–22 protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 133 Rapporter: 
Sekreterare: Inget att rapportera. 
Rapport Kassör: 
Kassören hade ett förslag på budget för 2022 och hade omarbetat kontoplanen så att 
intäktskonton hänger ihop med utgiftskonton. Ny kontoplan är framtagen för att harmoniera 
bokföringsprogrammet där kontona ligger mer ihop för att lättare kunna se vad 
medlemmarna får för sin medlemsavgift. 
Kassören vill ha uppgifter på SFF:s lager på rosetter, plaketter, priser med mera för att få ett 
lagersaldo i bokföringen. 
En Resultatrapport för 2021 gicks igenom och godkändes. 
BESLUT: Styrelsen godkänner Budgeten för 2022 samt  
Resultatrapporten för 2021. (Bilaga 1 & 2)  
 
 
§ 134    Lill-Blakken: 
Det har kommit ett antal L-B utan adress till SH:s kansli. Cathrine N ska kolla med tryckeriet 
vad som har blivit fel. 
 



 
 

§ 135 Lill-Blakkens redaktionskommitté:  
Underlaget till tidningen ligger bra till och nu i dagarna ska medlemslista skickas ut för 
uppdatering inför utskicket. 
 
Stuteri och namnkommitté: 
Inte inkommit några ansökningar.  
 
Tävlingskommittén  
Anneli S meddelar att det är lugnt. Proposition har inkommit till EM i Danmark 2022. 
Finns några som har anmält sitt intresse för deltagande. Sista dag har tidigare tagits för att 
kvala till deltagande i EM till den 30/4–22. Nu finns inte många körtävlingar innan detta 
datum så tävlingskommittén önskar att vi beslutar att flytta fram till den 31/5–22. 
BESLUT: Att förlänga kvaltiden till 31/5–2022. 
 
Fjordcupen 2021  
AGRIA har fått en lista på deltagarna och ska återkomma till Stefan S om priser. 
 
Avelsrådet  
Har haft ett möte och diskuterat lite om de olika Årets utmärkelser. 
 
Föreläsningen som var via Teams arrangerad av Shetlandsföreningen var jättebra och 
informativ. Den finns att se på Youtube:   https://youtu.be/JlUcVxofZVk 
 
Ett möte ska vara den 17 februari via Teams med Domarkåren och rasföreningarna. Helen I. 
arbetar med att få fram en Powerpoint visning, hon vill ha in fina bilder på fjordhästar till 
den omgående. 
Avelsrådet känner att de fått mycket ansvar nu med sundhetskontrollen på de tidigare 
godkända fjordhingstarna, de tycker att avelsvärderingsnämnden borde vara lite mer 
ansvariga i den frågan. 
 
Vi måste informera i Lill-Blakken om hingstpremiering och de tidigare godkända 
fjordhingstar som vars tillstånd går ut i år, att de anmäler via SH för att få tillstånden 
förlängda. 
 
En dispensansökan om att få visa fjordhingsten Norrgårdens Mysing 24-19-1003 vid 
Wångens hingstpremiering 2022 hade inkommit. 
BESLUT: Att avslå ansökan hänvisar till vårt hingstreglemente och meddelar att de kan 
ansöka om reseersättning för de milen som överskrider 35 mil.  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JlUcVxofZVk


§ 136 Brukbarhetstest via film 
Anna Gehlin tog upp om Brukbarhetstest att genomföra via film och en behörig domare 
kollar på den. En mycket bra idé. 
I regelverket står det att det ska bedömas av en behörig kompentent person från 
lokalföreningen hästen tillhör.  Vi bör omformulera reglerna så detta blir möjligt att 
genomföra. 
BESLUT: Att godkänna det förslaget med att kunna filma sin brukbarhetstest och  
Att Anna Gehlin får i uppdrag att göra ändringarna och att vidare befordrade nya reglerna 
till hemsidan, Maria A. 
 
 
§ 137 Prestationsmedaljer 
Linda Å har haft några företagskontakter men inte fått några svar. 
Stefan S kontaktar Linda Å och de ska tillsammans försöka fixa nya medaljer så fort som 
möjligt. De återkommer till nästa möte. 
 
§ 138  FHI 
Nu har det kommit ett protokoll från mötet den 10/1-2022. Här är en länk att kunna läsa: 
https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php/homepage/the-board/minutes-of-
meetings/minutes-2022/345-minutes-board-meeting-10th-january-2022 
  
§ 139  Jordbruksverket (JV) 
När hingsten blir kastrerad så kommer inga nya ägarbevis att skickas ut vid det tillfället, det 
blir bara en onödig kostnad, vid ev. kommande ägarbyte i framtiden kommer hästen ändå 
att stå valack eftersom det är registrerat i Blå basen. 
 
Ett problem är att ägarbyten inte finns i rätt följd när fjordhästarna säljs, s.k. bruten ägarföljd 
JBV har inga regler för detta, utan det är i föreningen intresse att veta vart hästarna finns. 
Många föreningar godtar i dagsläget ett fullgott köpekontrakt som ägarbytebevis. Cathrine N 
ser över det hela och återkommer med förslag.  
 
Nya passfodral måste inköpas till SH då det endast finns ca 40 st kvar.  
Samt en fråga om vi ska ha en vattenstämpel på varje sida i passen. Vattenstämpel ser 
proffsigare ut, samt visar på att det är ett pass från SFF 
BESLUT: Att inköpa pass med lite mörkgrönare färg. Samt att införa en vattenstämpel på 
varje sida. 
 
Cathrine upplyste om att lite ändringar om Jordbruksverkets laghänvisningar har ändats. 

90/427 EEG är ersatt med EU 2016/1012 och 2009/156 är ersatt med EU 2016/429.  

Och undrade om hon fick fria händer och ändra det i våra Plan & Riktlinjer och sedan sända 

ändringen till Jordbruksverket. 

 
BESLUT: Att uppdra åt Cathrine N att ordna med ändringen av JV:s laghänvisning 90/427 

EEG är ersatt med EU 2016/1012 och 2009/156 är ersatt med EU 2016/429 i våra Plan & 

Riktlinjer samt skicka in den nya ändringen till JV. 

 
 

https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php/homepage/the-board/minutes-of-meetings/minutes-2022/345-minutes-board-meeting-10th-january-2022
https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php/homepage/the-board/minutes-of-meetings/minutes-2022/345-minutes-board-meeting-10th-january-2022


§ 140 AGRIA 
 Stefan S och Agria har skrivit ett nytt kontrakt som är mycket positivt till vår fördel. 
(Bilaga 3) 
 
 
§ 141 Årsstämman 
 
Beslut: Att i dagsläget arbeta på en fysisk Årsstämma den 10/4–22 på Motell Vätterleden, 
Gränna. Med reservation utifrån om Covid-19 restriktioner blir ändrade framåt. 
 
Beslut: Att utse Lennart Gustavsson, Månstad att leda Årsstämman samt att från styrelsen 
utse Gunilla Olander till årsstämmans sekreterare. 
 
§ 142 Utmärkelser 
 
Beslut: Att utdela för 10 årig hingsthållning till Ylva Nilsson, Skara och för 20 årig 
hingsthållning till Anna Gehlin, Sunnansjö. 
 
Beslut: Att utse till Årets Prestationshäst 2021 Svalegårdens Charmör 24-09-1135  
e Frederik Skovå 252 u Ebbengaards Cilli Fj 10604 DK äg Rebecca Rosén, Tranås 
 
Att utse till Årets Avelshäst 2021 Malva 3531 f 2006 e Kim Hero 221 u Grynet 2323 äg 
Elisabeth Larsson, Vintrosa 
 
Att utse till Årets Profil 2021 Annerli Johansson, Månstad. 
 
§ 143 Övriga frågor 
Anna Gehlin tog upp att det behövs en uppdatering av hemsidan. Var lite fel här och där.  
Vore bra med en speciell person från styrelsen som håller webbmaster informerad om 
ändringar som tas i styrelsen med mera. 
BESLUT: Att Stefan S har kontakt med webbmastern och håller denna uppdaterad när det 
beslutas några nyheter. 
 
Anna G hade ytterligare ett förslag om att försöka öka medlemsantalet i våra 
lokalföreningar. Att utse en kontaktperson ”Coach” från styrelsen ut mot lokalföreningarna i 
styrelsearbete med mera. Styrelsen tycker detta förslag är jättebra och bordlägger frågan till 
första mötet efter årsstämman, då det är en lämplig uppgift för vice ordförande i styrelsen. 
 
SH undrar hur vi gör med fjordhingsten Fricco 291 då betäckta ston 2021 inte är redovisat i 
tid. Vi kan inte göra så mycket åt det hela då det inte finns något i vårt regelverk. Utan får 
godkänna detta. 
Men att vi ser till att utarbeta ett regelverk som tar upp detta med för sent redovisade 
betäckta ston under aktuellt år. 
 
§ 144 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 



 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Cathrine Nennestam 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 


