
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-08-01 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Cecilia Evaldsson (ordinarie), Gunilla Olander 

(ordinarie), Emma Isacsson (ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Jeanette Aronsson 

(suppleant), Susan Carlsson (suppleant), Annelie Svensson (suppleant), Helen Indrebö 

(suppleant), Pia Hermelin (suppleant). (Ej närvarande Linda Åhlén (ordinarie) Anna Gehlin 

(ordinarie).) 
 

§ 60  Mötet öppnade 
 
§ 61  Dagordningen 
 
§ 62  Justerare  
          Ersättare  för Linda Åhlén – Jeanette Aronsson och för Anna Gehlin – Helen Indrebö. 
          Att justera dagens protokoll valdes Jeanette Aronsson. 
 
§ 63  Föregående protokoll Från föregående protokoll då Stefan S skulle ta reda på om vad  
          arkivet för Lill-Blakken finns. Men SFF har inget eget arkiv för Lill-Blakken. Utan det var  
          något riksarkiv som exemplar går till.  
 
§ 64  Rapporter från: 
          Kassören: Swisch funktionen var gratis för SFF.  
          Emma I har inlogg och har bockat av vilka som har betalat till Grevagården.  
          Boxar, stallansvarig? Kassören gör en lista på vilka som bokat, betalt box och utifrån  
          det gör vi en lista. 
          Kassören har börjat kopplat ihop konton mot Fortnox och allt ska skötas via  
          bokföringsprogrammet. 
 
          Sekreteraren hade inget. 
 
         Övriga ledamöter inget, utan under respektive paragraf. 
 
§ 65  Lill-Blakken redaktionskommittén:  
          Presstopp idag. Det har kommit in mycket material till  
          tidningen.  
          Det ska ha ett möte med Ella Råhlén, Jenny Ohlsson och Cathrine Nennestam och 
          Stefan Sahlin om hur de ska lägga upp tidningen i programmet med mera. 
          Korrektur läsa gör Nennestam och Anna Gehlin. 
 
        Tävlingskommittén jobbar på med de nya reglerna och klassändringar.  
        SM 2022 blir v 29, 20 – 24/7. 
 
        Avelsrådet: 
        Den digitala utställningen gick bra. Känns som vi kan utveckla den lite mer med   
        fölvisning. 
        Bra att vi använder den internationella domarhandboken och internationella domare. 



        Marknadsföra 3-årstest, premiering och tala om varför det är så viktigt med att visa sina   
        unghästar. 
        SFF måste sprida informationen ut i media. 
 
        En ansökan om en utställning i Sollefteå 4/9 2021 har inkommit där även fjordhästar får  
        visas. Stefan S och Emma I har gått igenom propositionen och godkänt denna. 
 
        Svenska Hästavelsförbundet undrar vart de ska skicka protokollskopiorna från   
        sommarpremieringarna, det bestämdes att Gunilla Olander ska vara mottagare. 
 
Prestationsmedaljer/Priser 
       Linda Å var inte närvarande och vi hade inte fått några uppgifter från henne om priser på  
       de olika medaljerna. 
       Stefan S kontaktar Linda och frågar om priserna och leverantören av   
       prestationsmedaljerna. 
 
§ 66  FHI 
        Lite oroligheter på Nya Zeeland. 
        I Norge ska det forska av FAO – hotade raser, Norge har sina 3 raser. En grupp som  
        heter Fenomen ska forska i hästarnas fertilitet. 
 
§ 67  Jordbruksverket.  
         Inget nytt, semestertider. Det ska bli ett möte på Jordbruksverket den 4 september. 
        Viktigt att vi får ut information på hemsidan och i sociala medier om de olika nya  
        registrering som ska göras. 
        Cathrine N kontaktar webmaster Maria A för att få ut info. 
 
§ 68 Stuteriansökningar  
          Inga nya ansökningar har inkommit till detta möte. 
 
§ 69  Grevagården 2021:  
 
Stefan S har bokat hotellrum till domarna. Veterinären behöver inget rum. 
 
Middagsbiljetter 250kr/person senast den 30/8-2021 
Stefan kontaktar Lotta på Grevagården om jubileums middag. 
Underhållning Linda Åhlén 
 
Lägga ut blänkare på sociala medier om jubileumsmiddagen. 
 
Pia Hermelin lämnar nu mötet. 
 
Avelsrådet kollar de äldre hingstarna som ska sundhetskontrolleras till 
avelsvärderingsnämnden. 
 
Nästa möte den 10/8–2021, avstämning inför Grevagården 2021 kl 17.30. Funktionärslistan 
gås igenom vid det mötet. 



 
§ 70 Övriga frågor 
  Att vi tar det i FC gruppen om det blir nytt datum eller ny tid eller andra förändringar. 
 
§ 71 Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunilla Olander Stefan Sahlin  Jeanette Aronsson 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 
 


