
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via Teams 
2022-08-10  
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Anna Gehlin (ordinarie), Cecilia Evaldsson 
(ordinarie), Gunilla Olander (ordinarie), Anneli Svensson (ordinarie), Frida Mattsson 
(ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Pia Hermelin (suppleant), Maria Ahlin 
(suppleant), Annika Klintberg (suppleant). Lars-Göran Linde (suppleant), Åsa Hugosson 
(suppleant). 
  
§ 65 Mötets öppnande  
Ordförande Stefan Sahlin hälsade alla hjärtligt välkomna till Teams-mötet och förklarade 
mötet öppnat.  
  
§ 66 Dagordning  
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag som även delgavs på skärm.  
  
§ 67 Justeringsman  
Att välja Annelie Svensson till att justera dagens protokoll.  
  
§ 68  Stuteri/Namnkommitté  
Två nya ansökningar om stuterinamn har inkommit: 
”Sävekullas” Barbro Nilsson, Sävekulla 207, 311 63 Älvsered 
”Fridhuset” Frida Stensson, Rydvägen 905-13, 293 94 Kyrkhult 
 

BESLUT: Att publicera ”Sävekullas” Barbro Nilsson, Sävekulla 207, 311 63 Älvsered 
”Fridhuset” Frida Stensson, Rydvägen 905-13, 293 94 Kyrkhult 
i Lill-Blaken nr 3 och sista protestdag är 30/9-2022. 
 
 
§ 69 Presentation av hingstarna – Avelskommitteen 
Anna Gehlin redovisade vad avelskommitteen kommit fram till av de anmälda hingstarna till 
Grevagården 2022. Det fanns en 2-års hingst som tillhörde hingstlinjen Håkon N 302 som 
man kan titta lite extra på. Annars får hingstarna ”klara” sig själva inför 
premieringsnämnden.  
Även 3-årshingstar som ej tidigare är godkända får ”klara” sig själva inför 
premieringsnämnden. 
En äldre hingst som ska sundhetskontrollera har lite problem med resultat av betäckta ston 
och föl procenten. Stefan Sahlin har pratat med AV-nämndens veterinär Åsa Johansson och 
hon kräver att hingsten lämnar ett godkänt sperma prov inför säsongen 2023. 
Hingstägaren är informerad och kommer att få skriftligt påpekande om detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 70 Grevagården 2022 
En checklista gicks igenom inför Hingstpremieringen & Riksutställningen på Grevagården 
2022. (Bilaga 1) 
 
En förfrågan om 3-årssto ringen på söndagen kunde tidigare läggas då en deltagare behövde 
åka från Grevagården vid kl 11,00. 
Styrelsen kan inte gå efter enskilda önskemål, utan gör ett tidsprogram som delges alla 
deltagarna. 
 
Cathrine Nennestam ville få in tips och idéer för att förnya blå basen tjänster till hästägare 
och avelsorganisationer. 
 
Nästa möte om behov finns av att checka av inför Grevagården, 13/9-2022 via Teams. 
Nästa styrelsemöte torsdagen 22/9-2022 via Teams. 
 
 

Vid protokollet  
  
  
Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Annelie Svensson  
Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


