
Styrelsemöte SNFK 30/7–2019 
Kättinggränd  

 
Närvarande: Roger Larsson, Klas Dagertun, Erik Hårdén och Lisa Lindberg, 
Margareta Lundbäck, Carl-Axel Triumf. 
Lars-Erik Sjöblom 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: Maggan 
5. Prov/Utställning 2019: Roger redogör för provet 17-18/8. Han och Klas är 

färdiga med de intitiala förberedelserna nu väntar bara anmälningarna. Till 
träningen samma helg skall Klas skicka en lockande text till Lisa. Hon fixar 
annons av den. Publiceras på HS och Fb. Erik berättar om mitt i september 
provet. Förläggning har bytts till Tjärnberg pga höststängt. Annars har Lars 
Erik och Erik koll. 

6. Viktiga datum/Fa: Nästa datum att ha kontroll på är 3 November då är det 
manus stopp för Avance. 
 

7. Organisation? Vem gör vad, web, Fa tidning årsbok osv: Organisationen 
har börjat att sätt sig. Lisa och Roger tar hand om web och manus till Avance. 
Kåseri och årskrönika står vår kapten för i vanlig ordning. 

 
8. Fa organisationsutredning, Vad händer nu? Här var ordet tänkt till vår PUR 

representant men han fick göra en snabb sorti pga vattenläcka. 
 

9. Provtablån höst SM vilket år skall vi söka? Hela styrelsen är med och 
fixar och trixar. Vi beslutade att söka både vinter och höst 2021 så får vi se 
hur det går. Det kommer om möjligt även att ordnas en utställning till 
arrangemangen. 
 

10. Utställning i samband med ”sista aprilprovet” Bifölls positivt men Maggan 
behöver ytterligare någon hjälpreda som roddar i det. 
 

11. Vår femåriga provplanering hur ser PUR på den? 
 

12. Övriga frågor 
 

 Hur skall våra arrangemang nå plus resultat? Beslut tas att vi lägger 
upp riktlinjer för provledning vad gäller ekonomi och 
genomförande/Roger får i uppdrag att jobba med frågan. 

 Calle abdikerar som kassör. Roger berör eventuell ny kandidat för 



posten. 
 Sekreteraren får i uppgift att se till att äntligen få iväg resultatrapport, 

balansräkning och verksamhetsberättelse till FA och försäkra sig om att 
rätt person på FA fått handlingarna. Handlingarna ligger till grund för 
FA:s utbetalning till lokalklubbar av ev överskott, det är en möjlig viktig 
inkomst till klubben som brukar ligga på några tusen. Samtliga 
handlingar fanns färdiga inför årsmötet så de är klara att skickas. Skulle 
ha varit skickat 30/4 

 Hur gör vi med BeHass vid för få anmälningar 4/8. Beslut att vi avblåser 
BeHass vid mindre än tio deltagare. 

 Gerd önskar få förslag på utställnings domare till framtida utställningar. 
 

13. Tid för nästa möte: 22 oktober klockan 18.30 Sunderbyvägen 158 hos CAT.  
 

14. Mötets avslutande:  
 
 
 
 
Vid pennan: Erik Hårdén 
 
 
 
Justeras: Margareta Lundbäck 
 


