
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via Teams 
2022-11-01 

Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Anna Gehlin (ordinarie), Cecilia Evaldsson 
(ordinarie), Gunilla Olander (ordinarie), Anneli Svensson (ordinarie), Frida Mattsson 
(ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Annika Klintberg (suppleant). Lars-Göran Linde 
(suppleant), Åsa Hugosson (suppleant), Maria Ahlin (suppleant). 
Ej närvarande: Pia Hermelin (suppleant), 
 

§ 93 Mötet öppnas  
  
§ 94 Dagordning  
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag som även delgavs på skärm.  
 
  
§ 95 Justeringsman 
Att välja Åsa Hugosson till att justera dagens protokoll.  
  
§ 96 Föregående protokoll  
Annerli Johansson hälsas välkommen att rapportera årets resultat från Grevagården från 
avelskommittén.  
  
§ 97 Rapport  

• Sekreterare  
• Kassör.   

Redovisning Grevagården. + 15 000: -, återigen tack vare lotteriet.  
Möte med revisorerna: vi beslutade att kassören ordnar inloggning så att revisorerna 
kan stämma av bokföringen lite oftare, för att slippa en stor revision som är 
tidsödande. Kassören har ännu inte haft tid att ordna inloggningen men det kommer i 
det närmaste.  

  
§ 98 Jordbruksverket/SH  

• Plan och Riktlinjer. Inget har hänt sedan sist.   
• Skrivelsen till SH gällande domarärendet: Ärendet med domaren är under behandling 
och utredning av SH. Domaren kommer inte att bli anlitad så länge utredningen pågår. 
Domaren måste också få en chans att svara på skrivelsen som skickats in.   

  
§ 99 Kommittéer  

• Lill-Blakken/Redaktion. Lite har kommit in angående hingstpremiering och 
riksutställning. Väntar på en skrivelse från Annerli. Möte imorgon för att samla ihop 
information. Elitston och A premierade vill vi ha in på bild.   
Vissa har inte skickat info för fakturering och det är nog lite otydligt om hur man går 
tillväga med stambokföring. Vi går ut med tydligare information.  
• Medlemsansvarig. Lugnt. Snart dags för LB nr 4.  
• Tävlingskommittén. Förslag till revision av prestationsmedaljer framtaget. Skickas ut 
för genomgång. De har förslag på bedömningar som de också kommer skickas ut innan 
31/12 så att kvalen är klara.   

 



- Fjordcupen/ Priser:  
Rullar på. Annerli kommer med resultaten sen. Massor med priser kvar som Agria 
sponsrar med. Måste plockas ut innan årsskiftet.   
- Prestationsmedaljer. Prestationsmedaljer 41st sökta och godkända. Förslag på 
uppdaterade regler: En punkt ska läggas till att ägaren får skriva under om ansökaren 
inte äger hästen. Det ska vara upp till ägaren till vem medaljen går.   

                            
• Avelsråd/ Kommittén: Annerli rapporterar. Årets premieringar. Rekordmånga 
anmälningar.  
41 registrerade stoföl, 31st visade. 4st anmälda men strukna, 3st inte anmälda, 2st 
exporterade, 1st död.   
12 diplomston. 15 klass 1 ston. 4 st klass 2.   
Hingstar o valacker: 45 registrerade, 26 visade, 4 godkända i Sverige och en i Frankrike. 
6st diplom valacker, 12 klass 1 valacker, 1 klass 2. 1 klass 2 på hingstpremiering, 1 klass 2 
på riks- utställning.  

9st ej betalat för stambokföring. Vi beslutar att vi fakturerar utan att de fyller i 
uppgifter på hemsidan.    
3st digitala höjningar anmälda, vi ska meddela när dessa ska äga rum.  
Sekreterare tar fram hur många a-premierade och elitpremierade ston det blivit i år.  
  

• Grevagården 2023  
              - 16-17 september 2023 preliminärt bokat. Vet bokad och nämnden blir     
densamma som 2022.     
                Domarsuppleant kommer bokas (förslagsvis söndagens domare?), liksom   
                rasrepresentant. Domare Morgan Johnsson är tillfrågad och kommer bli   

         avtackad om han tackar ja, då det är hans sista år.  
                Nämnden gillade förslaget om att ha fast personal i ringen som hjälper till med   
                visningen av hästarna.   
                Priset för Grevagården diskuteras för närvarande.   
  

       - Riksvalack: Förslag på att utse en Riks-valack. 
  
Beslut: 2023 och åren framöver kommer det utses en Riks-valack. Information 
kommer i sociala medier.   
  
       - Vandringspris - Vilka saknas?   
Ett nytt pris till årets 3-års sto från Cederblad skänktes.   
2st ska finnas till brukshingstarna, bästa bruksprov äldre hingstar och ett till yngre 
hingstar. ett är försvunnet, letande pågår. Stefan letar och återkommer. Helena 
Kättström & Hangvar Kry fick det ena för äldre hingstar. Om vi hittar det andra ska 
den gå till bästa bruksprov för unghingst, Elisabeth Larsson.   
Två pris för 3- årsston. Ett försvunnet för 3- årsston, men återfunnet. Bästa treårssto 
fick Anna Olsson och ska ha det andra också när det kommer in.  
En tenntallrik för bästa 2,5 årshingst. Abbe fick detta. Hillevi Johansson.  
  
 
 



 
                      - Hingst och storeglemente uppdatering?  
               Sto- och unghästreglementet: inga större förändringar. Moderlandet godkänner       
              stjärn nu med upp till 5cm. Vi rekommenderar att följa detta.  
              Förslag skickas ut till styrelsen.   
              Hingstreglementet: Har alla förslag klara innan nästa möte.  
              Förslag skickas ut till styrelsen.  
              Värdehöjning av hingstar.  
              Förslag på poängskala skickas ut till styrelsen.  
              Beslut kommer tas innan 1/12.   
  

        - Sundhetskontroll 2023?  
Förslag skickas ut till styrelsen inför beslut innan 1/12.   
  
        - Hingsthållarutmärkelser  
Mallar har tagits fram för detta. Sista ansökningsdag ska läggas till på hemsidan. 
Priset delas ut på årsstämman.   
  

      - Stuteri/Namnkommitté  
-Ansökan namn: Bergdahl. Beslut: Godkännes.   
-Protester: Läggs ut i LB och har inte protester inkommit innan 20 december är 
namnet godkänt.   
-Ansökan namn: Beavias överlåts till Beatrice Cederblad som blir ensam 
innehavare.  
Beslut: Godkänna att Beatrice Cederblad står ensam innehavare av stuteri 
Beavias.  
  
Tidigare ansökningar, inga protester inkomna:   
Fridhuset, Sävekulla  

 BESLUT: Att godkänna stuterinamnen: 
 ”Sävekullas” Barbro Nilsson, Sävekulla 207, 311 63 Älvsered 
”Fridhuset” Frida Stensson, Rydvägen 905-13, 293 94 Kyrkhult. 

 
Rutiner för ansökningar av stuterinamn:  
1. Ansökningar med tre namnförslag skickas till sekreterare som 
vidaresänder till stuterikommittén.  
2. Stuterikommittén kontrollerar namnet, och presenterar det på 
nästkommande styrelsemöte.  
3. Styrelsen tar beslut.  
4. Namnet publiceras i LB med en deadline för protest.  
5. När protesttiden är ute meddelar sekreteraren kassör, som 
sänder faktura.  
6. När fakturan är betald meddelar kassören ordförande som 
skickar ut stuteriintyg och meddelar SH att namnet är godkänt.   

Beslut att: 
Om stuterinamn redan är godkänt i annat förbund kommer det kosta 1000: -.  
Om stuterinamn är nytt kostar det 2000: -.  



Vid ändringar i stuterinamnet eller innehavare kostar den 500: -   
Gunilla Olander kommer in i mötet. 
 
§ 100 Uppdateringar av   

• Årets hästar Avel & Prestation: Uppdaterat kriterierna. Beslut: Godkännes (Bilaga 1) 
• Årets profil: Uppdaterat kriterierna. Beslut: Godkännes (Bilaga 2) 
• Alkoholpolicy: Uppdaterat policy. Beslut: Frida och LG finslipar policyn då den är för 
öppen för tolkningar. Förslag till nästa möte.   
• Förvärvningspris: Uppdatering av kriterierna är ej klart. Förslag tas fram till nästa 
möte för beslutsfattande.   
• Värdegrund önskas också tas fram. Beslut: När SH:s värdegrund är klar kopierar vi 
den då vi är en förening som är under SH.   

  
§ 101 FHI  
https://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php/homepage/the-board/minutes-of-

meetings/minutes-2022/345-minutes-board-meeting-10th-january-2022 

  -Länken med i protokollet. Inget att ta upp. Vi har inte fått protokoll. Ordförande mailar och 
efterlyser protokoll. Även resultat. AK mailar HK och frågar efter resultat.   
- Nordfjordeid välkomnar oss nästa år. Ska SFF betala resa, bostad och middag på kvällen för 
de två svenska domarna som reser dit och får skuggbedöma. Ca 5000:-/ person.  
 Beslut att godkänna detta upplägg inför Nordfjordeid 2023 med de två svenska domarnas 
resa och uppehälle. 
- Norge vill ha 4 nya namn på vem som ska få deras medlemstidning här i Sverige. Dessa är ej 
uppdaterade på 7 år. En ska vara medlemsansvarig. Förslag på de andra 3 är Ordförande, 
Sekreterare och Redaktören.   
- Vi skickar vår LB till dom och vi kommer passa på att uppdatera vem som får vår hos dom.   
- Vi kollar Danmark också. Inväntar svar.   
 
§ 102 Brunte  

• Möten?  
Vi har inte hört något om deras aktiviteter eller möten. Vi finns med på deras hemsida. Mer 
information önskas delges till oss. Utvärderas löpande.  

  
§ 103 Agria  
Priser kommer hämtas ut innan 31/12.   
  
§ 104 Årsmöte 2023  
       - Plats?  
Offerter börjar komma in. Planen är att det ska vara en lättillgänglig plats som de flesta kan 
ta sig till. Vissa förslag tas upp och dessa mailas ut till styrelsen för genomläsning och 
förberedelse inför beslut nästa möte. Fler offerter önskas och alla i styrelsen ombedes att 
undersöka olika alternativ till nästa möte.  
Fika ska ingå i konferenslokal med teknik för Power Point + lunch efter stämman.   
  
 
 
 

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


 
 
§ 105 Övriga frågor  
Utse Årets kallblod tillsammans med andra kallblodsföreningar?   
Olika platser diskuteras där årets kallblod kan presenteras.   
Stor publik är önskvärt så det blir ett större hästevenemang.   
  
Ska vi bestämma något om propositioner angående utställningar och ändra reglerna på 
hemsidan?   
  
Nästa möte kommer bli tisdagen den 22/11 kl. 17.30  
  
§ 106 Mötet avslutas  
  
 

 
 
 
 
Vid protokollet  
  
  
Cecilia Evaldsson/ 
Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Åsa Hugosson 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 


