
Styrelsemöte SNFK 26/2–2019 
Bergnäset 

 
Närvarande: Roger Larsson, Klas Dagertun, Erik Hårdén, Carl-Axel Triumf, Lars-Erik 
Sjöblom och på telefon Lisa Lindberg. 
Margareta Lundbäck har meddelat förhinder 

 
Protokoll: 
 

1. Mötets öppnande: Roger hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen med 
tillkomna övriga frågor. 

 
3. Val av sekreterare: Mötet väljer Erik att föra protokollet. 

 
4. Val av justeringsman: Mötet väljer Carl-Axel Triumf att justera protokollet. 

 
5. Presentation av dagsläget: Provledning är ordnad för samtliga prov under 

2019. SSK-SNFK vårt tidiga prov i mars. Ser ut att vara klart.                                                   
Maggan, Åsa och Lisa provet i mitten på april. Domare saknas, Dick, Johan B 
är klara. Stefan kan döma en dag om ingen annan ställer upp. Roger och 
Peter provet i slutet på april är helt klart.  
Utställningen i maj på Grahns, där får Margareta i uppgift att reda ut allting 
med Gerd. 
Roger och Klas provet 17–18/8. Där satsar vi på ett nytt grepp. Vi provar att 
kopiera VBFK modellen med träning och prov ute i marken. Leif lång tillfrågad 
att hålla i träningen. 
Sjöblom och Hårdén där är domare klara och bokning av Jäckvikk återstår. 
 

6. Viktiga datum FA: 30 mars skall allting vara klart till årsboken. 
 

Avance nr 4 redaktion? Provledningen för samtliga prov under 2018 är 
tillfrågad att skriva en kort rapport från sin provhelg och med förslag på bilder. 
Övriga aktiviteter som klubben haft under året kommer också att rapporteras 
ifrån, fjällträning- Ulf, utställning Anna-Karin och Margareta, lokal klubbdag 
Arvidsjaur- Olov Åhman och skogsträning – Olov Åhman. 

 
7. Organisation, ansvarig, jaktprov och vem gör vad?  

Webb=>Lisa 
Fa tidning=>Lisa/Roger 
Årsbok=>Lisa/Roger 
Resultatansvarig=>Mikael Kangosjärvi 
Jaktprovsansvariga=>Stefan.K och Mikael.K 
Resultat och balansräkningar och verksamhetsberättelse 2018=> Erik skickar 
dem i morgon till Lena Larsson. 
 

8. Fa organisationsutredning: Roger återkopplar från tidigare möten i org 
utredningen. De skall presenteras den 12 maj. 



 
9. SNFK/ÖNFK utökat samarbete: Lokalt mästerskap mellan klubbarna 

eventuellt den 17–18/8 i samband med prov/tränings helgen. 
 

10. Årsmötet allt klart? Fa har kallat till förstärkt årsmöte. Två personer från 
styrelsen kan medverka utan kostnad. 

 
11. Övriga frågor: Klubb dag: Arvidsjaur och Arjeplog kör enligt den tidigare 

modellen med lokala träffar. Övriga lokala avdelningar kanske träffas 
gemensamt vid BeHass träningshelgen. 
Fodersponsor: Roger har sytt ihop ett avtal med Petfood/Trixie. Det löper om 
två år och blir officiell sponsor på alla våra prov och utställningar. 
Utmärkelser under året: Årets pointer => Myrteigens Lilla-Tösen. 
Storetruts vandringspris, årets manliga förare i SvPk=> Roger Larsson. 
Kennel Oksbys vandringspris => olov Åhman tillika SM vinnare på skog. 
Sammanställning över klubbens hundars prestationer?? 
Youtube kanal: klubben är på men vem kan administrera denna?? 

 
12. Tid för nästa möte: 11/4  kl 18.00. 

 
13. Mötets avslutande: Roger tackar för visat intresse och förklarar mötet 

avslutat. 
 
 
 
 
Vid pennan: Erik Hårdén 
 
 
 
Justeras: Carl-Axel Triumf 
 


