
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2022-05-17 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Anna Gehlin (ordinarie), Cecilia Evaldsson 

(ordinarie), Gunilla Olander (ordinarie), Anneli Svensson (ordinarie), Frida Matsson 

(ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Pia Hermelin (suppleant), Maria Ahlin 

(suppleant), Lars-Göran Linde (suppleant), Åsa Hugosson (suppleant). 

Annika Klintberg (suppleant) ej närvarande. 

 

§ 35 Mötets öppnande 

Ordförande Stefan Sahlin hälsade alla välkomna Teams-mötet och förklarade mötet öppnat.  

Samt uppmanade till att när vi sitter i mötet inte har en massa folk runt omkring oss, utan 

räkna det som om vi sitter i ett fysiskt möte/slutet rum. Och att vi även har kameran på. 

Samt att vi måste bli bättre på att passa tiderna till våra möten. 

 

§ 36 Dagordningen  

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag och delgett på skärm. 

 

§ 37 Justeringsman 

BESLUT: Cecilia Evaldsson valdes att justera dagens protokoll.  

 

§ 38 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2022-04-21 godkändes och lades till handlingarna. 

Protokollen sänds ut via mail till alla som var närvarande på mötet, som får en vecka på sig 

att yttra sig om ändringar. Sedan skickas det ut till  justeraren och ordförande som sedan 

godkänner protokollet via mail. Det läggs sedan till protokollet att det är justerat via mail. 

 

§ 39 Rapporter 

Kassören: Hade inget direkt att rapportera idag. 

Ett önskemål att vi på varje möte har en kassarapport så vi kan se vad som inkommit på 

både debet och kredit. Kassören hade inte hunnit med att sammanställa ekonomin då allt 

inte är inläst i dataprogrammet. Återkommer till nästa möte 

 

Sekreteraren hade inget att rapportera under den här punkten. 

 

§ 40 BRUNTE 

Vi hade bjudit in Lennart Gustavsson från Brunte att delge oss information om Bruntes 

arbete: 

Brunte är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté. Här ryms för 

dagen fem föreningar, Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska 

hästen, Svenska Russavelsförbundet, JUF, Föreningen Sveriges hästkörare som förenas av ett 

gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt – vare sig det 

handlar om sport, hobby, livsstil, företagande eller avel.  

 
 



Exempel på områden där Brunte är representerade 

• HNS Representationsråd 
• Hästnäringens Djurvälfärdskommitté 
• Svensk Hästforskning 
• HNS ungdomssatsning, HUS 
• LRF Häst 
• Kuskutbildningen Wången 
• Brukshästcentrum Wången 
• Hästnäringens Yrkesnämnd 

BRUNTEs Ungdomsprojekt Det senaste 1,5 året har vi haft ett pågående projekt i HUS-

ungdomsprojekt med namnet ”Övningskörning med häst för unga”. Mål och syfte är att via 

rid-/travskolor/ridklubbar nå ut till unga och inspirera dem till brukskörning. Att i en 

förlängning få ridskolor/travskolor m.fl. att själva erbjuda körkurser för unga antingen i egen 

regi eller via inhyrda hästentreprenörer. Övningskörning är ett projekt inom ramen för 

Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella 

Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS 

ekonomiska medel. 

Medlemsavgiften är 6 000 kr per år och de flesta pengarna går till LRF Häst och HYN. 

Det arbetas med ett ”Dragkraftprojekt internationellt”, med att anpassa redskap som ska 

passa dagens hästar. 

Ungdomssatsning på en körkurs för ungdomar mellan 10 – 25 år i sommar. Det finns en 

kuskutbildning på Wången.  

Vi tackar för Lennarts genomgång och går till beslut i frågan. 

 

Då Anna Gehlin ännu inte kommit in i mötet då tekniken strular, träder Pia Hermelin in som 

ersättare när vi går till beslut. 

 

BESLUT: Att vi går med i BRUNTE och ger det 3 år för att sedan utvärdera och se om vi 

fortfarande ska vara med.  

Och att Lars-Göran Linde och Cathrine Nennestam tar fram 2 namn till nästa möte som är 

villiga att ställa upp i Brunte som SFF:s representanter i Brunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 41 AU/Skrivelser 

AU har haft ett möte om 4 st. skrivelser som inkommit till SFF. Samt Års hjul. 

 

En skrivelse inkommen från Lennart Gustavsson har inkommit angående att han blivit 

godkänd vid examinationen i Skara 2021-06-05 arrangerat av SH. Lennart har gått alla steg 

men just steg 1 gick han vid ett tidigare tillfälle. Det framkom inte vid förra skrivelsen som 

inkom 2021. 

Ett enhälligt AU rekommenderar till styrelsen att godta Lennart Gustavssons skrivelse om att 

få bli godkänd fjordhäst rasdomare, då han gått alla steg 1-3 och även blivit godkänd vi 

examinationen 2021-06-05 både vid det teoretiska provet och praktiska provet. 

BESLUT: Att Lennart Gustavssons blir godkänd rasdomare för fjordhäst, då han gått alla steg 

1-3 och även blivit godkänd vi examinationen 2021-06-05 både vid det teoretiska provet och 

praktiska provet. 

 

En skrivelse inkommen från Västmanlands läns fjordhästförening angående motionen som 

blev bifallen på årsstämman den 10/4-2022 om § 6. De menar att det var så många 

lokalföreningar som hade missat att betala medlemsavgiften i tid, enligt stadgarna och hade 

således inte rösträtt. De känner att det skulle vara odemokratiskt att 1/3 av 

lokalföreningarna stängs ute. Västmanlands FF föreslår att styrelsen avvaktar med att ta upp 

stadgeändringen i § 6 till nästa årsstämma. 

AU föreslår till styrelsen att vi arbetar fram nya förslag på stadgar och genomför en extra 

stämma med ombuden från lokalföreningarna som har rösträtt. 

BESLUT: Att vi bordlägger frågan och tar det vidare till näst kommande årsstämma. 

 

En skrivelse inkommen från Mälardalens fjordhästförening angående att ha en-två personer 

valda av styrelsen/ingår i styrelsen kan vara ansvariga för att hjälpa till kring förberedelserna 

för Fjord-SM. För detta utgår ett arvode till denna/dessa personer. 

AU föreslår till styrelsen att detta arbete kan ligga under tävlingskommittén och att vi utökar 

TK med en-två personer om så behövs, samt att tävlingskommittén tar fram ett PM till 

tävlingsarrangörer av Fjord-SM. 

BESLUT: Att detta arbete ska ligga under tävlingskommittén(TK) och att 2 personer ur TK 

jobbar med detta, samt att TK tar fram ett PM till tävlingsarrangörer av Fjord-SM, det utgår 

ingen ersättning till dessa personer. 

 

En skrivelse inkommen från Mälardalens Fjordhästförening angående översyn av 

hingstreglementet för att kunna möjlig göra ett enklare körprov/bruksprovet för de 

godkända fjordhingstarna som blir mer inbjudande för dagens hingstägare/kuskar att 

genomföra. Och även bör det underlätta för arrangören i form av tillhandahållande av vagn. 

AU föreslår till styrelsen att tillsätta en grupp som arbetar med ett alternativ till en annan typ 

av körprov för fjordhingstarna. 

BESLUT: Att lämna över till Avelskommittén om en översyn av de olika reglementena. 

 

 

 



 

Nu har Anna Gehlin anslutit sig till mötet. 

 

ÅRSHJULET presenterades i en Excel-fil och gicks igenom av styrelsen. Med lite justeringar. 

Samt om man kommer på fler ändringar kan vi gå in och ändra i Excel-filen. 

 

§ 42 Lill-Blakken/Medlemsansvarig 

Lill-Blakken nr 2 2022 är nu på gång ut till medlemmarna. Ett stort dilemma är att en del 
medlemmar betalt medlemsavgiften för 2022 sent, o tagits bort då lokalföreningarna har 
redovisat sina medlemslistor. 
Frågan är om SFF eller den för sent betalande privatpersonen ska stå för portot, det kan ev. 
komma att bli dyrt för SFF. 
BESLUT: Att den försent betalande medlemmen själv får betala portot i förskott och 
kassören meddelar Cathrine N, så skickas Lill-Blakken nr 2 ut till medlemmen. 
 

Tävlingskommittén (TK) har haft ett möte och de nyinvalda hade nya grenar att komma med 

idéer till. TK ska se över prestationsmedaljernas regler och återkomma. 

 

Rosetterna har fortfarande inte kommit till Fjordcupen 2021i skrivande stund. 

 

Angående de sökande till att delta i EM-Fjord 2022 så har en deltagare hoppat av och en har 

ännu inte satt sina kval. 

 

Prestationsmedaljerna och pärmar ska överlämnas vid SM-tävlingarna, då det blir för dyrt att 

skicka med post. 

 

Prestationsmedaljerna har även ett diplom som har varit handskrivna tidigare. Nu undrar TK 

om det går att göra dem i datorn. Mötet godkände det och att TK tar fram ett snyggt diplom 

till de olika valörerna. 

En fråga från SM arrangören för 2022 om SFF vill sponsra med rosetter till alla deltagande 

juniorer. Då det har sponsrats tidigare år 2019 och var tänkt även 2020 men det blev inställt. 

BESLUT: Att vi sponsrar med rosetter till vinnarna som är juniorer. 

 

Det är ett 20-tal som har anmält sig till Fjordcupen 2022.  

BESLUT: Att SFF sponsrar med 1 000 kr till Fjordcupen 2022.     

Stefan undrade om skrivelsen från 2021 angående att ha en kontakt person direkt till 

Ridsportförbundet är åtgärdad av TK. 

Den var inte åtgärdad och bordlades till nästa möte. 

 

Avelskommittén har haft ett möte och pratade om att vi behöver se över de olika 

reglementena. Att vi måste nå ut till att alla valacker även visas på sommarpremieringarna. 

Att Cathrine N håller på med att få ordning på alla hingstar som nu är valacker så det 

stämmer i blå basen. Och det är även viktigt att hästägarna rapporterar när hästarna avlider. 

 



KBI-Kurs 
Det har varit en KBI kurs 14-15 maj och deltagarna var från SFF:  

Maria Wieslander, Helena Granholm , Annelie Stigsdotter Andersson. Kristina Girhagen 

var anmäld men fick förhinder. 

SH Stämman 18 juni 2022 
BESLUT: Att välja Cathrine Nennestam, Åsa Hugosson och Anneli Svensson till ordinarie och 
till suppleant valdes Annika Klintberg att delta vid SH:s stämma den 18 juni 2022. 
 
Propositionerna till höjnings av fjordston pappers vägen hänsköts till avelskommittén och att 
även de tar fram domarförslag till detta till nästa möte. 
 
Stuteri/namnkommitté 
Inga stuterinamnsansökningar har inkommit och inga protester. 
Riktlinjer/Regler om stuterinamn och hästnamn har kommittén inte gjort något åt. 
Återkommer till mötet i september. 
 
Övriga plaketter som guld, silver och brons har inte kommit till Åsa H ännu. Svårt att få 
kontakt med förra ansvariga för att göra ett byte. Åsa H gör ett nytt försök. 
 
§ 43 FHI 
Annika Klintberg var ej närvarande på styrelsemötet men hade pratat med ordförande och 
sagt att det var en trevlig tillställning på Nordfjordeid. Tyvärr missades det med tallriken till 
pris från Sverige. Så nu har Annika skaffat en stål tallrik och graverat och skall överlämna den 
vid ett senare besök i Norge. 
Tillfråga FHI ordförande för en artikel om domarutbildningen och ett referat från 
Nordfjordeid 2022. Stefan S fixar detta. 
  

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 

 

§ 43 JV 

Cathrine N var inte klar med plan och riktlinjerna och hade inget att rapportera. 

 

§ 44 AGRIA 

Webbföreläsningar för fjordhästfolket. Agria vill ha in lite förslag på vad som en föreläsning 

ska innehålla, Stefan har föreslagit avmaskning, fölets första år, skaderisker. 

SFF får stå för inbjudan och det är endast för SFF medlemmar via Teams. 

Stefan vill gärna ha en till person från styrelsen och bolla idéer och tankar. Anna Gehlin 

anmäler sig till detta uppdrag. 

 

 

 

 

 

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


§ 45 Brukbarhetstest  

Anna Gehlin fick i uppdrag att kolla detta men har inte gjort något utan återkomma till nästa 

möte. 

 

 

§ 46 Övriga frågor 

Anna Gehlin undrade vart hingsthållarutmärkelsen 20 år har tagit vägen och således även 

det till Ylva Nilsson för 10 år. 

Ordförande och sekreteraren får kolla upp detta och genast skicka det till de berörda. 

 

Vid protokollet 

 

 
Gunilla Olander 

Gunilla Olander Stefan Sahlin  Cecilia Evaldsson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


