
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2022-03-01 
Närvarande: 

Stefan Sahlin (ordförande) 

Cecilia Evaldsson (ordinarie) 

Gunilla Olander (ordinarie) 

Cathrine Nennestam (ordinarie) 

Anna Gehlin (ordinarie)  

Emma Isacsson (ordinarie) 

Susan Carlsson (suppleant) 

Pia Hermelin (suppleant) 

Annelie Svensson (suppleant) 

Helen Indrebö (suppleant) 

Jeanette Aronsson (suppleant) ej närvarande 

Linda Åhlén (ordinarie) ej närvarande 

 

 
§ 145 

Mötet öppnas och Stefan Sahlin hälsar alla välkomna. 
 
§ 146 

Dagordningen godkändes i sin helhet.  
 
§ 147 

Till justerare för dagens protokoll valdes Annelie Svensson.  
 
§ 148 

Föregående 6/2-22 protokoll  godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 149 Rapporter: 
Sekreterare: Inget att rapportera. 
Rapport Kassör: 
Kassören meddelar att bokslutet är klart och iväg skickat till revisorerna. Revision sker den 
23/3-22 och vi får redovisningen på årsstämman. 
 
§ 150    Lill-Blakken: 
Det har kommit ett antal L-B utan adress till SH:s kansli. Cathrine N har ställt frågan till 
tryckeriet vad som har blivit fel men ej har fått svar. 
L-B 1 2022 har nu gått i tryck och ser kanonfin ut i layouten. Hingstkatalogen är även med i 
detta nummer. 
 

§ 151 Lill-Blakkens redaktionskommitté:  
Just nu är det lugnt, vi uppmanas att skicka in fina fjordhästbilder att kunna använda i olika 
sammanhang. 
Medlemsansvarig har inget att delge. 
 



Stuteri och namnkommitté: 
Det har inkommit en ansökan Solgården´s, Sofia och Ann-Charlotte Fridberg, Solgården 1, 
597 97 Falerum Åtvidaberg 
 
Tävlingskommittén  
Anneli S meddelar att det är lugnt. Kommittén har inte haft något möte. Det har kommit in 
lite intresseanmälningar för att deltaga i EM. 3 hoppning, 4 körning, 3 dressyr och 2 allround. 
Alla har inte hunnit färdigt sina kval ännu.  Sista dag har tidigare beslutats till att flytta fram 
för att kvala till deltagande i EM till den 31/5-22. 
 
SM-propositionen ligger nu ute på hemsidan. 
 
Fjordcupen 2021  
6 ekipage har hittills löst start kort för 2022. 
 
Avelsrådet  
Har fått en lista på lite utställningar som är inrapporterade till SH och det var en som är 
öppen för fjordhäst den 18 juni 2022 i Södermanlands län, Salsta gård, Stora Sundby, domare 
Morgan Johnson. 
Angående NSFF tidigare anmälda utställning har de nu inkommit med ändringarna som vi 
påpekade och vi godkänner den nu. 
 
Ett aktuellt reglemente ville domarkåren ha tillskickade sig.  
Beslut: Att SH kansliet får skriva ut eller maila domarna detta. 
 
§ 152 Prestationsmedaljer 
Stefan S hade fått en offert från Hallmans Försäljnings AB, Hägersten på Bronsplaketter 150 
st á 25,80/st plus moms 
BESLUT: Att vi godkänner detta och Stefan S beställer dessa plaketter omgående. Bilaga 1 
 
§ 153  FHI 
Det planeras för en internationell domarkonferens i sommar. Här länkas du till hemsidan. 
https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php/homepage/the-board/minutes-of-
meetings/minutes-2022/345-minutes-board-meeting-10th-january-2022 
  
§ 154  Jordbruksverket (JV) 
Jordbruksverket delegerar nu ut  arbetet till avelsorganisationerna. De ska återkomma med 
riktlinjer / arbetsplan för avelsorganisationerna. Cathrine N återkommer när det är klart. 
En offert om passpapper hade inkommit från Owes tryck. 
Pass papper A4 tryck 1 färg, 2 000st 4 750 kr 
Ägarbytespapper A4 tryck 1 färg 1 000st á 2 250kr, 2 000st á 3 180kr, fraktfri moms 
tillkommer. 
 
BESLUT: Att inköpa från Owes tryck, Pass papper 2 000st á 4 750kr och ägarbytespapper 
2 000st á 3 180kr, moms tillkommer. 
 
 

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


§ 155 AGRIA 
 Inget nytt att rapportera. 
 
§ 156 Årsstämman 
 
3 st motioner har inkommit i god tid. 
 
Nr 1 Motion till Svenska Fjordhästföreningens årsstämma 2022 om ändring av stadgarnas § 6 
från Gotlands fjordhästförening.     
 
Styrelsen svar: Styrelsen 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.   Bilaga 1 

Nr 2 Motion till Svenska fjordhästföreningen 2022 
Avser komplettering/ändring av det körda bruksprovet med att göra ett körprov på 
hemmaplan och filmas. Från Stockholm-Uppsala fjordhästförening. 
 

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

plats och utföras på samma villkor.   Bilaga 2 

Nr 3 Motion för översyn av hingstreglementet för att kunna möjliggöra en annan typ av 

körprov. Från Mälardalens FF 

 

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.   Bilaga 3 

§ 157 Utmärkelser 
 
Utskick ansvarar Stefan S och Gunilla O till de anmälda ombuden. 
Gåvor till avgående styrelse ledamöter ska beställas. Diplom och plaketter till de ny 
godkända 2,5 års hingstarna Garm 337, Kotens Cupid 338, Mio Min Mio 339 
En treårshingst godkändes: Linus Frölunde 336 endast diplom 
Bästa bruksprovshingst: Nygårds Gurven 335 endast diplom 
 
Sedan tidigare protokoll har vi bestämt att följande ska ha utmärkelser: 
Att utdela för 10 årig hingsthållning till Ylva Nilsson, Skara och för 20 årig hingsthållning till 
Anna Gehlin, Sunnansjö. 
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. 
Samt gåvor till de avgående styrelseledamöterna. 
 
 
§ 158 Övriga frågor 
Att ta upp fråga om vi kan anordna någon körkurs framöver. För att öka intresset för 
körning. 
 
När ekonomin verkar god så föreslår tävlingskommittén att ge lite mer bidrag till EM-
deltagarna.  
 
Båda frågorna ska vidare tas upp på kommande styrelsemöten. 
 
§ 159 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Annelie Svensson 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 


