
Protokoll fört vid Svenska Fjordhästföreningens (SFF)styrelsemöte via  

Teams 2021-07-03 
Närvarande: Stefan Sahlin (ordförande), 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), Pia Hermelin (suppleant). (Ej närvarande Linda Åhlén 

(ordinarie). 

 

§ 47 Mötets öppnande 

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

öppnat.  

 

§ 48 Dagordningen  

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag och delges på skärm. 

 

§ 49 Justeringsman 

BESLUT: Cathrine Nennestam valdes att justera dagens protokoll.  

 

§ 50 Föregående protokoll 

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

handlingarna. 

 

§ 51 Rapporter 

Kassören: Kassören har nu fått anslutningen till banken. Upptäckt att det saknas en del 

underlag. Försöker få e-fakturor från olika företag. Ska kolla upp ett dataprogram One-drive 

system för att enklare kunna checka av olika inbetalningar vid våra arrangemang. 

På bankkontot fanns idag 279 661:- kronor och ett placeringskonto finns 250 048:- kronor. 

Lite oklart om placeringskontot, ingen ränta i dags läget. 

BESLUT: Stefan S och Cecilia E går igenom placeringskontot och återkommer med mer 

uppgifter. 

Cecilia E tog upp frågan om swish betalnings möjligheter. Har hittat ett mail i bankens flöde 

som inte ens var öppnat från 2019-12 och där fanns ett erbjudande om att banken bjöd på 

swish under 2020. 

BESLUT: Att Cecilia E kollar upp vad det skulle kosta föreningen att ha swish betalning till 

nästa möte. 

 

Sekreteraren hade inget att rapportera under denna punkt. 

Övriga ledamöter hade inget att rapportera under denna punkt. 

 

§ 52 Kommittéer/Rapporter 

Lill-Blakkens redaktör efterlyser material till nästa möte och vad tidningen ska ha för 

innehåll. Om det varit så att kommittéerna har haft fasta antal sidor tidigare? Vilket inte varit 

fallet.  

  



Medlemsansvarig hade fått vid övertagande att alltid spara 2 ex av Lill-Blakkens nr och 

arkivera. Frågan är vem som har arkivet? 

BESLUT: Stefan S kollar med tidigare redaktören Ella Råhlén och återkommer. 

 

Det har fungerat från lokalföreningarna och ansvarig har fått svar från lokalföreningarna vid 

utskick om vem som är kontakt ansvarig i respektive lokalförening. 

 

Stefan S tog upp frågan om en kommitté som inte kommit med i verksamhetsberättelse men 

som är vald enligt protokoll 2020-07-20, Stuteri och hästnamnkommitté. Valda personer är 

Anna Ohlsson, Annelie Svensson och Susan Carlsson. Finns vissa anteckningar på tidigare 

protokoll att de ska återkomma med riktlinjer för hästnamn och stuterinamn, men aldrig 

framkommit några resultat av detta. Enligt de invalda så ska Anna Ohlsson ha avsagt sig 

uppdraget och Jeanette Aronsson ska ha blivit vald istället, men det finns inte protokollfört. 

BESLUT: Att Stuteri och hästnamnkommitté fortsätter att finnas och de valda i den 

kommitteen är Jeanette Aronsson, Susan Carlsson och Annelie Svensson. De ska återkomma 

till nästa möte med kommitteens riktlinjer som bland annat ska innehålla behandling av nya 

stuteriansökningar som inkommer, de ska gå igenom dem innan styrelsemötena om namn är 

OK med mera. 

 

Tävlingskommittén (TK) har haft ett möte via Teams och att FHI har godkänt att 

Östergötlands FF ska anordna SM/NM 2023.   

 

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

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

Inför SM 2022 har TK gått igenom kvalregler, då det kan bli svårt att genomföra kvalen som 

tidigare i och med pandemin. Bruksgrenarna har inga DM-tävlingar under denna tid. 

TK förslår att vi nollställer kvalen, inga gamla meriter. 

BESLUT: Att inför SM 2022 nollställs kvalen och att man ska kvalificerats i en original TR 

innan 12 månader. 

 

TK håller på att se över TR för SM med det numera annonseras med stjärnor vilken status 

tävlingen har. TK ser till att uppdatera och TK går ut med information när det är klart. 

 

Fjordcupen 2021 har öppnat upp nu 1/6-21. Administrationen av Fjordcupen sköts av Emma 

Isacsson, Sara Andersson, Annelie Svensson och Moa Belin. En ny mailadress är upprättad 

och finns publicerad på hemsidan. Ett bra sätt att få till redovisning om vem och hur många 

klasser som är betalda diskuterades. 

BESLUT: Att TK och kassören arbetar fram ett förslag till nästa möte om en bra ekonomisk 

redovisning för Fjordcupen 2021 och framåt. 

 

Till regler för Fjordcup 2022 har TK tittat över ett nytt regelverk. Förslag  att helt ta bort 4-

åringarna ur cupen, och att 5 & 6 åringarna begränsas i antal starter och tas bort ur 

totalcupen. Antal grenar i totalcupen ses också över. Stefan S föreslog mötet att TK tar det 



gamla regelverket och fyller i de nya förslagen markerade till oktobermötet och presenterar 

för styrelsen. 

BESLUT: Att TK tar det gamla regelverket och fyller i de nya förslagen markerade till oktober 

mötet och presenterar för styrelsen. 

 

Avelsrådet: Det har framkommit att ett helt stycke har fallit bort ur vårt sto reglemente. Det 

skall återföras snarast i sin helhet, komplettering av sto reglementet samt bilaga 1 skall 

uppdateras samt informeras om på sociala medier. Även inskickas till Jordbruksverket. I vårt 

dokument på hemsidan hade det också fallit bort. 

BESLUT Att avelsrådet kontaktar jordbruksverket och ser till att felet rättas till (Bil 1) 

  

Digitalutställning är det 20 st anmälda och är klara.  

Rosetterna ska Linda Å och Susanne G beställa, även jubileumsrosetterna. 

Katalog kommer läggas ut på hemsidan. Fjordhästen Humbug e: Hassle Kry 299är anmäld , 

och en jävsituation uppstår med en av domarna. Ägaren har informerats om detta, och 

godtar att hästen bedöms helt utom tävlan, och har svarat att hen är nöjd med detta. 

 

Sommarpremieringar håller igång nu med anmälningar, så avelsrådet har fått  

katalogunderlag att gå igenom. 

 

Grevagården är bokad och klar inför hingstpremieringen. 

 

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

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

BESLUT: Bordlades tills vidare, då styrelsen skall se över kontraktet med SH. 

 

Emma I redovisade resultatet av domarexaminationen som varit och det ska komma ett 

beslut från SFF om godkänd domare som är ett förslag från denna examination. 

BESLUT: Att godkänna Ella Råhlén som domare för fjordhästar.   (Bilaga 2) 

 

Stefan S kom med ett förslag på att ha en presentation av alla olika kommittéer som finns 

inom SFF och vad de arbetar med för uppgifter i Lill-Blakken. 

 

Diskuterade de olika utmärkelserna som finns, Årets uppfödare, Årets prestation, Årets 

Avelshäst, Årets Profil. Vi ska återkomma med att se över dessa regler. 

 

 

Emma I tog upp frågan om länskommittéerna inom sommarpremieringsområdena. 

Hon hade förslag att Medlemsansvarig kunde ha den posten at informera om att anmäla 

eventuella ändringar i de olika premieringsdistrikten. 

BESLUT: Att Medlemsansvarig har hand om kontakten med lokalföreningarna angående läns 

kommittéerna inför sommar premieringarna. 

 

§ 53 Prestationsmedaljer/Priser 



Digital ansökan finns nu på hemsidan. Vad gäller kostnaderna finns idag inga uppgifter om. 

BESLUT: Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte angående kostnaden. 

 

§ 54 FHI Helen I hade inget att rapportera. 

 

§ 55 Jordbruksverket (JBV) 

Cathrine N har varit på möte med JV angående det nya regelverket som kommer. 

JV kommer att ha ansvar för att alla hästar har pass, men vill delegera ut det på 

avelsorganistationerna. JBV kommer att vara ansvarig för att alla hästar i Sverige har pass. 

De delegerar ut detta ansvar till ”organ med särskilda befogenheter” t ex SFF. Hästar tillhör 

nu åter lantbrukets djur inom EU, och ingår därmed i livsmedelskedjan. På grund av detta 

kommer det ske en del förändringar, bland annat med passen. Den nya livsmedelsstrategin 

börjar gälla till fullo från januari 2022. Mer information kommer. BESLUT: Att Cathrine N och 

Jeanette A skriver ihop något om de nya tilläggsreglerna  och övrig information från JBV till 

Lill-Blakken. 

 

§ 56 Stuterinamn 

En fråga från Monica Andersson om stuterinamn som hon skickat in ansökan på JEMTENS 

sedan har även inkommit LÖNNDALA från Anna Strand och HC från Linda Åhlén 

BESLUT: Att godkänna stuterinamnen och lägga ut protest tid i Lillblakken nr 3 

 

 

§ 57 Sponsorer 

Stefan S har varit i kontakt en ny sponsor Stav häst & Hund, vilka ställde sig positiva till SFF:s 

arrangemang.  

Beslut om en sponsorgrupp bordlades till nästa möte. 

 

§ 58 Övriga frågor  

Jeanette A tog upp frågan om vikten av att CEM testa alla hästar som importeras eller åker 

till hingst i annat land och återvänder, från föl och uppåt i åldrarna.  

BESLUT: Jeanette och Cathrine skall tittar vidare på detta. 

 

§ 59 Mötet Avslutas 

 Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunilla Olander  Stefan Sahlin  Cathrine Nennestam 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 


