
Dagordning SNFKs årsmöte 2020-01-18 
 

Luleå  
 
 

1. Godkännande av dagordning  
- Ja 

 
2. Justering av röstlängd om så påkallas 

- I sin ordning 
 

3. Val av ordförande för stämman 
- Sittande ordförande Roger Larsson valdes som ordförande för 

årsmötet 
 

4. Styrelsens anmälan om protokollföring 
- Lisa Lindberg valdes som sekreterare för mötet 

 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

- Magnus Dahlgren och Åsa Nilsson valdes som justeringsmän 
 

6. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst 
- Ja – inga invändningar 

 
7. Föredragning från styrelsens förvaltningsberättelse och 

revisorernas berättelse. Fastställande av balans- och 
resultaträkning 
- Kassör Carl Axel Triumf berättade om Årsmöteshandlingarnas 

bifogade ”Kassörens berättelse”. Föreningen har ca 250 000 kr i 
omsättning och lite drygt 9 000 kr i vinst. Det totala kapitalet 
ligger på ca 284 500 kr och vi har en stabil ekonomi. 
Pengarna ligger på 2 bankkonton varav ett rör BG-konto för 
inbetalningar av tex. startavgifter. 

- Fråga kom upp om det är smart att ha pengarna på ett dåligt 
räntat konto? – Det är låga räntor på många konton som 
föreningar kan teckna så det är bara att acceptera. Finns inte 
direkt något alternativ. Aktier är för riskabelt. 

- Balansrapporten saknades i kompendiet så den visades på 
helskärm. 

- Triumf gick igenom rapporterna i kompendiet och 
balansrapporten som visades på skärm. Exempelvis vad 
kostade ett fjällprov i mars – det gick lite back. Han förklarade 
lite kring hur man läser ut rapporten då det står minus men är ett 



plus i verkligheten. Det beror på hur man ser det, ifrån vilket 
perspektiv. 

- Roger Larsson förklarade att föreningen är ej finansierad av 
specialklubbarna / med medlemmarnas medlemsavgifter. Vi får 
bara ca 6 till 7 000 kr i utdelning från specialklubbarna via FA. 
Föreningen finansieras i stort sett bara av prov, utställningar, 
lotterier m.m. Proven är ett nollsummespel. Långväga domare, 
skotertransporter m.m. kostar. Det går fort att få ett nollresultat. 
Det behövs att tänka till lite för att få bra ekonomi på proven. 
Utgifter för tex. apportvilt kan återvinnas till viss del, samåkning 
för provledning och domare m.m. Skotertransporterna kostar. 
Medåkande får betala 100 kr och föraren får 450 kr.  

- Lotteriet har dragning vid aprilprovets jägarmiddag sista helgen i 
april. 

- Aprilprovet är det största provet och drar 130-150 deltagare. 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
- Revisorerna var inte närvarande. Roger Larsson läser upp 

information från revisorerna. I korthet anser revisorerna att det 
är korrekt och noggrant gjort – ger ansvarsfrihet. 

- Ok – ja av årsmötet 
 

9. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande 
verksamhetsår 
- Vi har en prognosticerad budget för 2020 på 187 900 kr och 

som bygger på tidigare års verksamhet. Roger läser innantill i 
kompendiet.  

- Exempel som togs  
o Startavgift på jaktprov är 450 kr varav 30 kr går till 

dommaravgiftsfond (fond för att utbilda nya domare) och 
45 kronor går till SKK. 

- Roger redogjorde om FAs kostnader på tex. SM-proven. Fråga 
kom från åhörare om varför inte klubben kan få betalt från FA för 
arbetet kring att arrangera prov såsom SM. 

o FA har beslutat så och önskar man driva en sådan fråga 
så kan man lämna in en motion till FA för att föra den 
frågan. 

- Kurserna som klubben anordnar subventioneras bitvis av 
klubben men vi förväntar oss att man betalar själv också, som 
deltagare. 

- Budgeten godtas 
 



10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det 
kommande året. 
- Roger redogör för aktivitetsplanen. 

o Kurs – Roger berättar om Kenth Gustavsson. Han driver 
Fågelhundar Höga kusten i Härnösand och är villig att ta 
sig an små grupper för dressyrkurser. Han har tillgång till 
fåglar plus kaniner och boende. 

o Juni – Lokala klubbträffar. Arvidsjaur har aktiva sådana 
träffar varje år men det har varit lite tunnare med 
förekomster i kusten tidigare år. 

o Augustiprov – Skog plus Fjäll 
Fråga har tagits upp på sociala medier om Skogs-SM 
under icke jaktsäsong. Roger lyfte diskussionen som varit 
på Facebook om detta. Redogjorde att provplanen var 
lagd för länge sedan hos FA-PUR. När datumet för provet 
inte fungerade pga. svårigheter i provmarkerna så lyftes 
diskussionen om annat datum mot PUR och vi fick ett 
annat datum. 
Fjällprovet och skogsprovet hamnar därav på samma 
helg. Provledningarna kommer hålla dialog för att synka 
SKL-proven så att de inte krockar. 

o Fjäll-SM går sent i september. Går ej att tidigarelägga. 
FAs provtablå fastställs tidigt och att flytta prov blir då 
svårt pga. att de kommer krocka med andra prov. 

- Verksamhetsplanen godkändes 
 

11. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
styrelsen 
- Representanter från valberedningen var ej närvarande. Lars-

Erik Sjöblom redogjorde valberedningens skriftligt inlämnade 
förslag. 

o Förslag till ny ordförande, Åsa Nilsson 1 år  
 Mötet godkände Åsa Nilsson som ordförande 

o Förslag till ny ledamot, Roger Larsson 1 år 
 Mötet godkände Roger Lasson som ledamot 

o Förslag till förnyelse av ledamot, Lars-Erik Sjöblom 2 år 
 Mötet godkände Lars-Erik Sjöblom som ledamot 

o Förslag till ny ledamot, Fredrik Engström 2 år 
 Mötet godkände Fredrik Engström som ledamot 

o Förslag till ny ledamot, Caroline Sundberg Pouchard 2 år 
 Mötet godkände Caroline Sundberg Pouchard som 

ledamot 
o Förslag till ny suppleant, Margareta Lundbäck 2 år 



 Mötet godkände Margareta Lundbäck som 
suppleant 

- Sittande ett år till är ledamot Lisa Lindberg och Klas Dagertun 
 

12. Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en 
revisorssuppleant 
- Förslag på revisorer, Peter Henriksson som sammankallande 

och Jonas Pantzare som revisorssuppleant. Omval av sittande.  
- Mötet godkände dessa. 

 
13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 

- Förslag på ordförande: Stefan Keisu (sammankallande) 
- Förslag på ledamot: Mikael Kangosjärvi (omval) 
- Förslag på ledamot: Mikael Kerttu 
- Mötet godkände föreslagna 

 
14. Motioner 

- Inga motioner har inkommit 
 

15. Framställan från styrelsen 
- Ingen framställan från styrelsen förekom 

 
16. Övriga ärenden 

- Årets hundar korades 
o Av de inkomna anmälningarna till årets hundar i 

Unghundsklass, Öppenklass och Segrarklass har det efter 
statuternas regelverk korats pristagare. 

o Årets UKL-hund blev Jaktstormens Col ägare: Dick och 
Lena Edin 
På andra plats Ripvittrans Lykka ägare Håkan Antman 
och trea kom Giddes o Wada ägare Stefan Keisu. 

o Årets ÖKL-hund blev Hadslöyas Boss ägare: Mikael 
Kerttu 
På andra plats kom Herrskapets My Famous Rose ägare 
Agneta Bohman Andersson och trea Hadslöyas Hadsen 
ägare Magnus Dahlgren 

o Årets SKL-hund blev MDs Mick Dohan ägare: Magnus 
Dahlgren 
På andra plats Bella och trea Skeiruts Steira. Ägare för 
både dem är Olov Åhman 

- Carl Axel Triumf som varit en väldigt duktig kassör under 2 år 
avtackades samt även den drivna ordförande Roger Larsson.  

 



17. Mötets avslutande 
Roger tackar för sig 

 
 
 

Vid protokollet: 
------------------------------------------------ 
Lisa Lindberg 

  
 
 Justeras: 
    ------------------------------------------------- 
    Åsa Nilsson 
 
 
 Justeras: 
    -------------------------------------------------- 
    Magnus Dahlgren 


