
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via Teams 
2022-06-28  
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Anna Gehlin (ordinarie), Gunilla Olander (ordinarie), 
Anneli Svensson (ordinarie), Frida Mattsson (ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Pia 
Hermelin (suppleant), Maria Ahlin (suppleant), Annika Klintberg (suppleant).  
Ej närvarande. Cecilia Evaldsson (ordinarie), Lars-Göran Linde (suppleant), Åsa Hugosson 
(suppleant). 
  
§ 52 Mötets öppnande  
Ordförande Stefan Sahlin hälsade alla hjärtligt välkomna till Teams-mötet och förklarade 
mötet öppnat.  
  
§ 53 Dagordning  
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag som även delgavs på skärm.  
  
§ 54 Justeringsman   
Att välja Maria Ahlin till att justera dagens protokoll.  
Pia Hermelin ersätter Cecilia Evaldsson. 
  
§ 55 Föregående protokoll  
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
  
§ 56 Rapporter  

• Sekreterare hade inget att rapportera  
• Kassören var ej närvarande men rapporterar följande via mail till sekreteraren:  

Kommentar:   
Kassören bifogar en halvårsrapport om hur vi ligger till gentemot budget.   
Halvårsrapporten visar på ett resultat på -45 543,41.   
Detta beror på att kassören nyligen betalt in alla anmälningar och bokningar för samtliga anmälda 
personer till EM, vilket är en sammanlagd kostnad på 45 054,34.   
Samtliga anmälda personer är fakturerade hela summan, och kassören inväntar betalningarna.  
Därför skall det i resultatet bortses från summan på 45 054,34, vilket ger ett resultat på -489,07, 
gentemot budget.  

  
  
§ 57 BRUNTE  
BESLUT: Sekreteraren ska anmäla oss som medlemmar i BRUNTE,  
och vilka representanter vi har valt till BRUNTE:  
Lars-Göran Linde och Åsa Hugosson.  
  
§ 58 Kommittéer  

• Lill-Blakken/Redaktion  
Förtillfället ganska lugnt.  

• Medlemsansvarig  
Även här är lugnt, kommer en och annan sent betalande medlem. Men de vill inte betala 
porto för extra utskicket och hör inte av sig igen.  

• Tävlingskommitté  



Har börjat titta lite på reglerna för att kvala, lite ojämnt i regelverket. Kommittén ska komma 
med ett nytt förslag efter SM-tävlingarna.  

• EM/Status  
EM-deltagarna är klara och västar från Hööks med broderi på kommer varje deltagare plus 
en medhjälpare att få sponsrat.  
BESLUT: Att välja Anneli Svensson till EM-deltagarnas lagledare 2022.  
  
Anneli Svensson samlar in foton på de deltagande ekipagen för att göra en lite presentation 
av dem inför EM i Danmark.  
  
Anneli Svensson ska lägga ut en länk i sociala medier så vi kan följa hur det går för de 
svenska ekipagen i Danmark.  
  

• Prestationsmedaljer/Överlämning  
Allt material skall överlämnas på SM-tävlingarna. Stefan S har fått hem bronsplaketterna i 
prestation och ska få en lista på dem som ska ha valören 2021 och skick ut till dem.  
  

• Representant till Svenska Ridsportförbundet(SR) skrivelse från Holmgren/Axelsson.  
Vi kan inte ha någon representant till SR då vi inte är medlemmar där.  
Regelverket är upp till var och en som tävlar att hålla sig informerad om.   
Stefan S skriver ett svar på denna skrivelse.  
  

• Avelsråd/Kommitté  
Kommittén har haft 2 möten, Annerli Johansson är vår kontakt med SH vad gäller 
sommarpremieringarna.  
Vi måste snarast gå igenom våra reglementen, hingst och sto & unghästar.  
Även gå igenom sundhetskontroll 2023, regelverk. Senast i november månad.  
När Avelsråd/Kommitté väljs måste vi vara tydliga med vad det är som gäller när man väljs in 
i de olika grupperna.  
  
En fråga om en norsk importerad fjordhingst som inte hinner bli tilläggsregistrerad innan 
anmälningstiden utgår till Grevagården 2022.  
Ägaren har varit i kontakt med SH och det möter inga hinder om hingsten anmäls via 
pappers vägen i rätt tid.  
Styrelsen ställer sig positiv till detta och hingstägaren får anmäla via pappers vägen till SH 
och sedan tilläggs registrera så fort hingsten kommer över gränsen.  
Detta beslut ska även beaktas i framtiden om samma problem uppstår med tiden.  
  

• Stuteri/Namnkommitté  
Inget nytt att rapportera. Och kommittén har inte börjat jobba igenom listan med 
stuterinam, aktuella och inaktuella. Bordlades till ett senare möte.  
Stuterinamnet Solgården´s har inga protester inkommit så vi kan godkänna detta namn.  
BESLUT: Att godkänna Solgården´s stuterinamn innehavare Sofia och Ann-Charlotte 
Fridberg, Solgården 1, 597 97 Falerum Åtvidaberg. Kassören skickar faktura till dem.  
  
§ 59 Prestationsmedaljer/Priser  
Frågan om prestationsmedaljer har vi redan tagit upp under paragraf 58.  



  
§ 60 FHI  
Från årsmötet på Nordfjordeid fanns inte så mycket att rapportera, det var meste formella 
punkter med val av personer. FHI firar i år 25-års jubileum men det kommer inte att firas 
förrän nästa år 2023. Annika K föreslog att tillfråga Helena Kättström eller Inger Davidsson 
att skriva något om FHI´s historia under 25-år i Lill-Blakken. Stefan skulle ta kontakt.  
  
§ 61 Jordbruksverket/SH  
Cathrine N har inget hört från Jordbruksverket.  
SH:s årsstämma var lugn. SH har en god ekonomi och de diskuterades i grupper om förslag 
på vad SH kunde förbättra framåt i sin verksamhet.  
Förslag som uppkom var bland annat förbättra blå basen, arbeta på att få tillbaka hästen 
som ett lantbrukets djur, få mer hästar till premieringarna, domarutbildning, billigare 
försäkring för svensk födda hästar, sök motor för ett förslag till ett föl om härstamningen 
passar.  
  
§ 62 AGRIA  
Stefan S meddelade att en föreläsning är nu den 29/6-22 via Teams. Det har inkommit några 
anmälningar.  
  
§ 63 Brukbarhetstest film / Blå Basen  
Att lägga in i Blå basen går inte. Möjligen om man får till en informationsruta i samband med 
alla hästens övriga uppgifter. Brukbarhetstesten har inget avelsgrundande värde mer för 
information vad hästen presterat.  
SFF kan lägga ut resultat på hemsidan om lokalföreningarna rapporterar in resultat när de 
haft testerna.  
  
§ 64 Övriga frågor  

• SPAF (Svenska Ponnyavelsförbundet)  
Cathrine N har fått en förfrågan om SFF kunde tänka sig att bli medlem i SPAF. De har ju sett 
att vi deltager med fjordhästar på 3-års tester. SPAF har svårt att få de olika evenemangen 
att gå ihop både med anmälningar och funktionärer. Ett medlemskap skulle kosta 1 000kr/år 
och 10:-/medlem, stäms av i november antalet medlemmar.  
Vi avvaktar för något beslut i denna fråga och låter Cathrine arbeta vidare i frågan.  
  
Facebook/Messenger  

• Att vi i styrelsen gör en facebookgrupp istället för messengergrupp.  Och gör en 
“tråd” i ämnet man vill diskutera. Via messenger kan bli så långt och stressande att läsa 
om man inte är med från början.  

  
Årets föl/Årets riks-föl  

• En fråga om årets föl titel hänsköts till avelsrådet.  
  
Norska nya avelsplanen så tillåter de lite vitt i huvudet. Frågan hänsköts till avelsrådet att 
titta på detta i samband med reglementena.  
  



Nästa möte blir i augusti och det kommer bara handla om Grevagården. En funktionärslista 
kommer att skickas ut, och där vi kan fylla i vilken uppgift vi kan och vill hjälpa till med.  
  
Vid protokollet  
  
  
Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Maria Ahlin  
Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


