
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2022-04-21 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Anna Gehlin (ordinarie), Cecilia Evaldsson 

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

(ordinarie), Cathrine Nennestam (ordinarie), Annika Klintberg (suppleant), Pia Hermelin 

(suppleant), Maria Ahlin (suppleant), Lars-Göran Linde (suppleant), Åsa Hugosson 

(suppleant). 

 

 

§ 12 Mötets öppnande 

Ordförande Stefan Sahlin hälsade alla välkomna och speciellt till de nya 

styrelsemedlemmarna till Teams-mötet och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 13 Dagordningen  

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag och delgett på skärm. 

 

§ 14 Justeringsman 

BESLUT: Åsa Hugosson valdes att justera dagens protokoll.  

 

§ 15 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 20220329 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. 

 

§ 16 Rapporter 

Kassören: Hade inget 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. 

 

Sekreteraren hade inget att rapportera under den här punkten. 

 

§ 17   Personval till de olika ansvarområdena: 

BESLUT: Att välja följande: 

Lill-Blakkens redaktör Jenny Ohlsson  

Redaktionskommittée: Jenny Ohlsson, Anneli Svensson, Frida Matsson, Lars-Göran Linde 

samt ordförande Stefan Sahlin som ansvarig utgivare. 

 

Medlemsansvarig för utskick av Lill-Blakken, med ansvar för kontakten med 

lokalföreningarna, sköta medlemslistor inför utskick av Lill-Blakken: Cathrine Nennestam 

 

 

 

 



Hemsidan: Maria Ahlin   

 

Tävlingskommitté: Anneli Svensson, Sara Andersson, Frida Matsson, Maria Ahlin och Elin 

Nilsson 

Prestationsmedaljer ska från och med nu ligga under tävlingskommittén.  

Lageransvarig för prestationsmedaljerna är: Annelie Svensson.  

Lageransvarig för avelsplaketterna, brons, silver och guld är: Åsa Hugosson.  

 

Avelskommitté: Cathrine Nennestam, Anna Gehlin, Gunilla Olander, Åsa Hugosson, Annerli 

Johansson 

Avelsråd: Annerli Johansson, Ann-Charlotte Svensson och Gunilla Olander 

 

PR-kommitté: Nina och Micke Arwsbo 

 

Prisansvarig/Lageransvarig: Susanne Grönqvist 

 

Infomail: Anneli Svensson, Stefan Sahlin, Gunilla Olander, Cathrine Nennestam, Maria Ahlin 

Facebook/Instagram: Anneli Svensson ansvarig, Stefan Sahlin, Maria Ahlin 

 

Kontakt med SH – avelsdiplom Avelsrådet 

 

Kontakt med SH sommarpremieringar: Avelsrådet Anna Gehlins mailadress är kontakten till 

SH 

 

FHI: Till SFFs reperesentant valdes Annika Klintberg 

 

Jubileumskommitté: Avvecklas nu då vi hade lite festligheter på Grevagården och nu på SM-

tävlingarna ska det bli lite extra festligheter och fira SM-tävlingarna genom åren. Detta sköts 

av SM arrangören. 

 

Stuteri/Namnkommitté: Anneli Svensson, Pia Hermelin 

De valda till ovan kommitté fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer till stuterinamn och 

hästnamn. Återkomma till nästa styrelsemöte med förslag. Samt gå igenom aktiva och 

vilande stuterier. 

 

§ 18 Jordbruksverket/SH 

Till vår kontakt med JV/SH i regelverksfrågor valdes Cathrine Nennestam. 

Cathrine Nennestam håller på att göra lite ändringar i Plan och riktlinjer och kommer att 

skicka ut det till styrelsen när det är klart. 

Kommer att markera med rött det som eventuellt ska tas bort. 

Kommer att markera med blått det eventuellt ska läggas till. 

Kommer att markera med grönt som fortfarande är under fundering. 

 

 



 

 
§ 19  FHI 
Till årsmötet med FHI under hingstkåringen på Nordfjordeid 2022 ska Annika Klintberg 
representera och FHI vill ha kontant betalning för medlemsavgiften i FHI 1 000NKR. 
BESLUT: Att Annika Klintberg lägger ut dessa pengar personligt och får sedan dem av SFF 
efter uppvisande av kvitto. 
  

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 

 

 

§ 20 AGRIA 

SFF har fått ett nytt avtal på 3 år och Stefan S vill få igång lite samarbete Agria med lite 

webbföreläsningar för fjordhästfolket. Men har inte fått återkoppling från Agria ännu. 

Återkommer när han får svar. 

Vi får även av Agria 5:-/försäkrad fjordhäst. 

Priser till Fjordcupen 2021 har ännu inte kommit. Stefan ska påminna Agria igen. 

 

§ 21 Utskick av plaketter och diplom  

Sekreterare har skickat namn och adress på de som ska ha plaketter och diplom för de 

nygodkända hingstarna samt diplomston och diplom valacker 2021 till Linda Åhlén som ska 

skicka ut dem. 

Sekreteraren har skickat till Anna Gehlin namn och adress på de avgående 

styrelseledamöterna som ska få en gåva från SFF. De är på gång att skickas ut nu. 

 

 

§ 22 Proposition Hingstpremiering och Riksutställning Grevagården 17-18 september 2022 

BESLUT: Att godkänna propositionerna till Hingstpremiering och Riksutställning Grevagården 

17-18 september 2022.  (Bilaga 1) 

 

§ 23 Proposition till Höjning av värdebokstav för ston 

BESLUT: Att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

§ 24 Brukbarhetstest i Blå Basen 

En fråga har inkommit om man kan få in resultaten från brukbarhetstesten som görs ute i 

landet varje individ i Blå Basen. 

Anna Gehlin fick i uppdrag att kolla detta och återkomma till nästa möte. 

 

§ 25 BRUNTE 

Vi hade fått in lite information angående BRUNTE, men vi kände att vi behövde lite mer 

information innan vi beslutar något. 

BESLUT: Att Cathrine Nennestam inbjuder en styrelseledamot från BRUNTE att prata lite om 

föreningen och dess arbete till nästa styrelsemöte. 

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


§ 26  Övriga frågor 

Hemsidan behöver uppdateras, Maria Ahlin vill ha hjälp med detta.  Frida Matsson och 

Cathrin Nennestam ska hjälpa till med detta. 

 

Årshjul, AU får arbeta fram ett förslag och återkomma med det. 

 

Några frågor hade inkommit i infomailen som ordförande skulle ta upp i ett AUmöte och 

komma med förslag till styrelsen. 

Stadgeändringen som en motion bifalldes av årsstämman. Förslag att bilda en grupp som går 

igenom SFF:s stadgar helt och hållet. 

 

En fråga om Elisabeth Ljungstorp skulle närvara vid Nordfjordeids hingstkåring och se 

fjordhingstar i Norge. I år är det inte genomförbart men ordförande ska ta kontakt med 

Elisabeth och höra hur hon ställer sig till detta. 

 

Lars-Göran Linde undrade om det finns något info-blad att dela ut till intresserade och nya 

fjordhästägare. Vi ska kolla med PR-kommittén vad de har för material annars får vi ta fram 

något info-blad. Bra att ha på mässor och premieringar och tävlingar. 

 

Annika Klintberg undrade om det pratats något att flytta hingstpremieringen till våren 

istället. Men det har inte varit på tal och SFF vill få fler unghingstar visade tidigare därför 

lade vi vår hingstpremiering på hösten sedan många år. 

 

Annika Klintberg undrade om vår årsstämma skulle bli fysisk igen att lägga den i en storstad. 

Då det alltid är svårt att ta sig ut ifrån städer om man åker tåg eller buss från sin hemstad. 

 

Annika Klintberg tog upp frågan om att om det var rätt att den som vann ”Vandringspris för 

bästa bruksprov” på hingstpremieringen ska ingravera själv uppgifterna om sin hingst. AK har 

inte gjort det på sin hingst som vann det ett år. 

Styrelsen visst inte ens att detta pris finns och det är nästan alltid så att den som ”vinner” 

priset får själv ingravera uppgifterna själv. 

Styrelsen får börja efterlysa priser som tycks vara ute och inte kommit in i tid. Finns inget 

uppskrivet om vad det finns för olika vandringspriser. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Åsa Hugosson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 


