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Sammanställning av beslut 

Beslöts att: 
Roger Larsson tar fram kostnadsunderlag för helikoptertransport i samband med Fjäll 
SM. 
 
Beslöts att: 
Lars-Erik Sjöblom och Fredrik Engström tar fram ett aktivitetsförslag för klubbens 
medlemmar. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 2 juni klockan 18:30, Råneå. 
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Närvarande: 
Åsa Nilsson   Ordförande 
Margareta Lundbäck 
Klas Degertun 
Roger Larsson 
Lars-Erik Sjöblom 
Carlone Sundberg Pouchard 
Fredrik Engström  Sekreterare 
 
Förhindrade att närvara: 
Lisa Lindberg 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Åsa Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 2, 2020 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes med följande tillägg. 
 

- Punkten ekonomi läggs till och tas efter aktuellt – aktiviteter. 
 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 

Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 

Roger Larsson valdes till justeringsman. 
 
 
§ 4 AKTUELLT – AKTIVITETER 

Fjällprov 14-15 mars 
Provet genomfördes enligt plan. Jägarmiddagen ströks och prisutdelning hölls utomhus. Tre 
partier på lördagen och två under söndagen. Generellt få strykningar. Provet fortlöpte bra, 43 
% pristagare. Elände att hitta skyttar. 25 personer vidtalades men svårt att få till skyttedelen. 
All domarkritik inkommen. Väl genomfört och oerhört uppskattat prov. Redovisningen från 
provet är klar. 
Fjällprov 24-26 april 
Provet ställdes in. Ledsamt att provet inte blev av. Brukar vara 150 anmälda. 
Anmälningsavgifterna återbetalas. 
Utställning 16 maj flyttas till 14 nov  
Utställningen flyttas pga. rådande situation till lördagen den 14 november. Ny domare är 
bokad, Peter Höjer. Prover kommer hållas inomhus i Piteåtrakten. 
Årsmöte specialklubbarna 
SSK har föreslagit datum, 8-9 augusti, Sundsvallstrakten. Pointerklubben kommer att 
genomföra eget onlinemöte. Lars-Erik Sjöblom mailar ut om det kommer mer information. 
Skogs – SM avstämning 
Rolf, Lisa och Olov jobbar på. Vi förutsätter i dagsläget att provet skall genomföras som 
planerat och arbetet fortskrider därför enligt plan. 
FA-PUR 
PUR jobbar för tillfället med att ta fram en treårig provplanering, med målet att inom ett antal 
år ha en femårig provplanering. SNFK har sedan tidigare skickar in en femårig provplanering. 
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Fjäll-SM 
Läget är under kontroll. Domare mm är sedan tidigare vidtalade. Våra vanliga prov kommer 
gå samtidigt. Möjlighet att använda helikopter i samband med finalerna diskuterades. Roger 
Larsson får som uppgift att ta fram ett underlag kring kostnaderna och möjligheten att 
genomföra helikoptertransport. 
 
Beslöts att: 
Roger Larsson tar fram kostnadsunderlag för helikoptertransport i samband med Fjäll 
SM. 

 

 

§ 5 EKONOMI 

Carlone Sundberg Pouchard, gick igenom det ekonomiska läget, 2020-01-01/2020-04-06, 
Bilaga 1. SNFK har fortsatt en stark ekonomi.  
 
 
§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR 

FA-årshandlingar 
Fredrik Engström har skickat in alla årshandlingar till FA. 
 
Aktiviteter för medlemmar/återväxt 
Två frågor som diskuterades under mötet var vilka aktiviteter klubben skall erbjuda 
medlemmarna samt hur vi säkrar återväxten inom SNFK. Möjligheten till virtuell träning via 
webben bör undersökas. Lars-Erik Sjöblom och Fredrik Engström fick till uppgift att ta fram 
ett förslag på aktiviteter. 
 
Beslöts att: 
Lars-Erik Sjöblom och Fredrik Engström tar fram ett aktivitetsförslag för klubbens 
medlemmar. 
 
Lotteri 
100-lotteriet, avslutas i samband med höstens fjäll-SM. 
 
 
§ 7 NÄSTA MÖTE 

Nästa sammanträde äger rum den 2 juni, klockan 18:30, 2020 hos Lars-Erik Sjöblom, 
Råneå. 
 
 
§ 8 MÖTETS AVSLUTANDE 

Åsa Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
  
 
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
 
Justerat 
Roger Larsson 

 


