
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-06-05 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), Linda Åhlén (ordinarie), Cecilia Evaldsson (ordinarie), 

Gunilla Olander (ordinarie), Emma Isacsson (ordinarie), Anna Gehlin (ordinarie), AnnCathrine 

Nennestam (ordinarie), Jeanette Aronsson (suppleant), Susan Carlsson (suppleant), Annelie 

Svensson (suppleant), Helen Indrebö (suppleant). ( Ej närvarande Pia Hermelin (suppleant). 

 

§ 32 Mötets öppnande 

Ordförande Stefan Sahlin hälsade all välkomna till Teams-mötet och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 33 Dagordningen  

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag och delges på skärm. 

 

§ 34 Justeringsman 

BESLUT: Susan Carlsson valdes att justera dagens protokoll.  

 

§ 35 Föregående protokoll 

Föregående protokoll har gått ut till samtliga styrelseledamöter och godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§ 36 Rapporter 

Kassören: Kassören hade inte så mycket klart ännu.  

Sekreteraren hade inget att rapportera under denna punkt. 

Övriga ledamöter hade inget att rapportera under denna punkt. 

 

§ 37 Kommittéer/Rapporter 

Lill-Blakkens nya redaktör kopplade upp sig via Teams och gjorde en liten presentation av sig, 

samt sina och kommitténs ambitioner till tidningens innehåll framåt, efterlyser material till 

tidningen. Anna Gehlin redogjorde att redaktionskommittén har flera idéer för framtiden.  

 

Hemsidans nya webbredaktör hördes via en telefon, via Stefan och presenterade sig och 

berättade lite om hemsidan. 

 

Tävlingskommittén (TK) har haft ett möte via Teams och behandlat de två motionerna om 

sportkörning för att söka prestationsmedaljer som årsstämman bifallit. 

Gjort vissa justeringar i Reglerna för Ansökan om prestationsmedaljerna och sportkörning.  

(Bilaga 1) 

 

Diskuterades att det numera annonseras med stjärnor vilken status tävlingen har.  

TK fick i uppdrag att se över vårat regelverk angående detta och återkomma. 

Ansökan om prestationsmedaljer både digitalt och brev. Se till att det kommer en länk på 

hemsidan som går direkt till Linda Åhléns mail och att blankett ska finnas tillgänglig på 

hemsidan för att hästägaren ska fylla i alla uppgifter själv. 



 

Det har kommit ett intresse från Östergötlands Fjordhästförening att ordna  

med SM/NM 2023 via Per Axelsson. 

BESLUT: Att besluta att Östergötlands FF ska anordna SM/NM 2023.  Helen I meddelar FHI 

detta omgående. 

 

SM 2022 är redan klart sedan tidigare Stockholm-Uppsala och Mälardalens FF tillsammans. 

Kontaktpersoner för SM är Stefan Sahlin SUFF och Maria Ahlin MFF. 

 

Frågan om vi ska öppna upp Fjordcupen 2021, då tävlingsverksamheten har öppnat  

upp nu 1/6-21. Administrationen av Fjordcupen sköts av Emma Isacsson, Sara Andersson, 

Annelie Svensson och Moa Belin. Vi behöver ordna en ny mailadress, webbmastern fixar 

detta. 

BESLUT: Att vi öppnar upp Fjordcupen 2021 från 1/6-2021. Och anmälningsavgiften ska 

betalas under tiden 1/6-30/6-2021. Öppna i sin helhet med alla klasser. 

Vi bestämde även att se över reglerna för Fjordcupen 2022. 

 

Avelsrådet hade tagit fram en proposition till den digitala utställningen. Helen I var ansvarig 

för propositionen 24-25 juli 2021. Domare Sabine Münch von Ah, Schweiz och Helena 

Kättström, Sverige. Helena skulle ha ett arvode på max 3 000 kr, Sabine M skulle inget 

arvode ha. Men SFF ska se till att hon får något från Sverige som minne.  

SFF skickar ut protokollen och rosett till deltagarna i efterhand. 

Anmälningsavgift 350 kr/häst, ägare med fler hästar blir nästkommande hästar 200 kr/st. 

Ta fram en jubileumsrosett, 60 år, som ska användas under 2021 arrangemang. Vi ska även 

uppmärksamma unga visare. 

Stefan ska ta kontakt med AGRIA och se vad de kan hjälpa till med att sponsra våra 

aktiviteter. (Bilaga 2) 

 

Sommarpremieringar har börjat dra igång med anmälningar, så avelsrådet har fått katalog 

underlag att gå igenom. 

 

Upplysning om kostnad för KBI inte blir, utan det är arrangörerna som tar betalt av 

hästägarna direkt för detta. Så SFF ska inte få någon faktura på detta som tydligen 

förekommit tidigare år. 

 

Stefan tog upp frågan om inlogg till Blå Basen för att kunna uppdatera fjordhästarnas 

databas med härstamningar. Stefan tar kontakt med SH och hör om vi kan få ett inlogg. 

SFF kan gå in och skriva ut listor och statistik om hingstar osv. 

 

Det hade inkommit en fråga om en 4 årig valack kunde visas bland de som fått dispens från 

2021 3 års valacker på sommarpremieringen och inte var visade under 2020, och eventuellt 

kunde få diplom i år. 

Denna individ var visad på hingstpremieringen 2020, och således är han visad och kan inte 

räknas till dem som fått dispens från 2020. 



 

§ 38 Prestationsmedaljer/Priser 

Linda Å och Susanne G har gått igenom deras lager på prestationsmedaljer och vi behöver 

köpa in vissa valörer, speciellt bronsmedaljer. Men Cecilia har inte kunnat se över 

kostnaderna ännu för att kunna se om vi ska justera priset på medaljerna. 

BESLUT: Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte angående kostnaden. 

 

§ 39 FHI 

Stefan S undrade om Helen Indrebö fått några mail ifrån FHI, men det hade hon inte. Stefan 

har fått mail och ska vidarebefordra dem till Helen som får ta kontakt med FHI för att få 

information framåt. 

 

§ 40 Jordbruksverket 

Ann-Cathrine N frågade om vi har någon kontakt med Jordbruksverket. Infomailen får 

nyheter som kommer från Jordbruksverket. BESLUT: Att välja Ann-Cathrine Nennestam till SFF:s 

kontakt med Jordbruksverket. 

 

§ 41 Stuterinamn 

Tre ansökningar om stuterinamn har sedan tidigare godkänts av SFF och inga protester har 

inkommit innan sista dag för protester för två av dem var 15/5-2021, YOLDIA, Lena Ström-

Mustonen, Österäng Norsebäck 130, 718 94 Ervalla och EMERENTIA, Emma Johansson, Säby 

Villan Östra 7, 611 93 Nyköping. 

För STRÄVAN, Åsa Hugosson, Sträte Stora 1, 519 96 Fotskäl var sista dag för protester 30/5-

2021, där har inga protester inkommit.  

BESLUT: Att godkänna stuterinamnen YOLDIA, Lena Ström-Mustonen, Österäng Norsebäck 

130, 718 94 Ervalla och EMERENTIA, Emma Johansson, Säby Villan Östra 7, 611 93 Nyköping. 

STRÄVAN, Åsa Hugosson, Sträte Stora 1, 519 96 Fotskäl. Kassören skickar faktura till de 

berörda. 

 

§ 42 BRUNTE 

Ann-Cathrine N hade inte fått så mycket mer information om vad BRUNTE står för eller vad 

de gör för de olika medlemsföreningarna. Svårt att finna och ta del av protokoll. 

Medlemsavgiften är 5 000 kr/år per förening. 

BESLUT:  Att vi avvaktar till slutet av året om vidare beslut om vi ska vara medlemmar i 

BRUNTE. 

 

§ 43  AGRIA 

Stefan S har varit i kontakt med AGRIA då vårt avtal går ut i slutet av 2021. AGRIA tycker det 

har varit lite tyst ifrån SFF:s sida och tycker SFF har varit snåla med att fråga efter priser. Nu 

jobbas det på ett nytt avtal som ska gälla från och med 2022 och Stefan återkommer med 

uppgifter.  

Stefan vill utse en sponsorgrupp där även pris ansvariga ska ingå. Stefan vill lägga ut en 

blänkare i våra sociala medier om det finns någon intresserad av detta arbete. 

Beslut om en sponsorgrupp bordlades till nästa möte. 



 

§ 44 Avtackning styrelsen 

Blommor till de styrelseledamöter som avgick vid årsstämman har kassören lagt ut privat så 

länge då det inte gick att fakturera detta. Justerar detta när alla handlingar och ändringar är 

gjorde mellan kassörerna. 

 

§ 45 Stamböcker 

Nu när vi har hämtat material från olika tidigare styrelseledamöter har det framkommit att vi 

har ett jätte lager med stamböcker av olika nummer. Vi måste få ordning på dessa och ha en 

ansvarig för detta lager. Vi kollar även upp om det finns stamböcker på fler håll i landet och 

samlar ihop dem på ett ställe. Susanne Grönkvist har erbjudit sig att vara ansvarig. 

BESLUT: Att välja Susanne Grönkvist till stamboks lageransvarig.  

 

§ 46 Övriga frågor 

Emma I hade fått fråga från Mälardalens FF om man för godkända fjordhingstar kan göra ett 

ridet bruksprov 1 år och sedan komma tillbaka och göra ett kört bruksprov året efter.  

SVAR: Det är fullt möjligt att genomföra bruksprov på detta sätt för en godkänd hingst. 

 

Nästa fråga var placeringen av det körda bruksprovet på Grevagården, att det är långt och 

inte så publikvänligt. Om det skulle gå att flytta till annan plats på anläggningen. 

Susann C kollar upp detta inför nästa möte och återkommer. 

  

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Susan Carlsson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 


