
Protokoll styrelsemöte 31/1 2018  
Södra Sunderbyn 

 
Närvarande: Roger Larsson, Lars-Erik Sjöblom, Carl-Axel Triumf, Erik Hårdén, Margreta 
Lundbäck, Madeleine Magnusson och Anna-Karin Edelsvärd 
 

1. Mötet öppnas: Roger hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen. 
 

3. Val av 2 justerare: Lars-Erik och Margareta. 
 

4. Praktiska och teoretiska handlingar swishnr , konton, handlingar m.m: 
Roger ställer frågan kring vilka konton och swish nummer som klubben har. Carl-
Axel återkommer i frågan när han har tillgång till Swedbank.  Tidigare årsmötes 
och styrelsemötes protokoll finns i sekreterarpärmen hos Anna-Karin samt på 
Google Drive. Madeleine uppdaterar de som har tillgång till SNFKs delade filer. 
Roger lånar sekreterarpärmen tillsvidare. 

 
5. Genomgång av årsplaneringen: Mötet går igenom aktivitetsplanen från 

årsmötet och aktuella uppdateringar görs. 
 
 Februari:  

• 21/2 styrelsemöte. 
 mars: 

• Fjällprov 10-11/3 Arjeplogsfjällen.  

• Fjällträning 17-18/3 Arjeplogsfjällen.  
 April 

• Nytt Fjällprov 14-15/4 Arjeplogsfjällen.  

• Fjällprov SM/pokal/Huvudprov 25-29/4 Arjeplogsfjällen 
 Maj: 

• Nytt Klubbdag och middag 

• Ringträning:  

• Utställning 26/5 Piteå  

• Styrelsemöte datum och plats ej klart. Ev i samband med klubbdagen. 
 Juni: 

• Dressyrkurs?  
 Augusti: 

• Styrelsemöte 14/8 tid och plats ej klart ännu. 

• Skogsträningskurs 18/8  
 September: 

• Skogsprov, SM och skogspokal 6-9/9  
 

 



6. Övriga aktiviteter  
 

• Fjällträning. Ansvarig Ulf Öhlund och Lars-Erik. Lars-Erik tar kontakt med Ulf 
angående hur planeringen ser ut i nuläget.  
 

• Klubbdag och middag. Istället för lokala klubbträffar på flera orter provar vi i år att 
anordna en klubbdag. Gärna i början av maj. Anna-Karin och Mats Olofsson 
planerar för en guidad visning av Rödbergsfortet i Boden och gemensam middag 
inne i fortet. Eventuellt andra aktiviteter under dagen. Anna-Karin återkommer i 
ärendet.  

 

• Ringträning. Ansvarig Ulf Öhlund. Lars-Erik kollar planeringen med Ulf. 
 

• Dressyrkurs? Anna-Karin kontaktar Sanna Steinvall och Johanna Vikman Keisu 
för att hör om de är intresserade att hålla i en dressyrkurs för klubbens 
medlemmar 

 
7. Skuggbudget: Då det tillkommit jaktprov under året behöver budgeten justeras. 

Roger tittar på detta och återkommer. 
 
 

8. Årets jaktprov  
 

• Fjällprov 10-11/3 Arjeplogsfjällen. Ansvariga: Jan-Olov Daniels samt Niklas 
Björkman och Niklas Sundberg. Allt klart?  
 

• Fjällprov 14-15/4 Arjeplogsfjällen. Ansvariga: förslag Margareta, och Mikael 
Kerttu, alternativt Åsa Nilsson. Erik bistår i planering och förberedelser men finns 
ej på plats under provet.  
 

• Fjällprov SM/pokal/Huvudprov 25-29/4 Ansvariga: Roger, Stefan Keisu, Peter 
Henriksson och Mikael Kangosjärvi. Allt är i sin ordning och planering pågår. 
Margareta tar upp frågan kring hundrastning under provdagarna, då inga hundar 
får lämnas utan tillsyn en längre tid, lösning kring detta ses över. SNFKs 
huvudprov blir på söndagen.  
 

• Skogsprov, SM och skogspokal 6-9/9. Ansvariga: Olov Åhman och Rolf 
Sandström. Planering pågår, allt under kontroll. 

 
 

9. Kommisariekurs: Roger berättar att Stefan Keisu kommer att hjälpa till att 
utbilda de som behöver lära sig mer om att anordna jaktprov. 

 
 
 
 



10. Utställning 26/5 Piteå 
Ansvarig Gerd Larsson och Margareta. Margareta har varit i kontakt med Gerd 
och de har kommit fram till en uppdelning av ansvarsuppgifter.  
 

 Gerds ansvar:  

• Domare 2018: Marina Bengtsson.  Även klart med domare för 2019, 12/5 Lars 
Widen och för 2020 Hans Almgren, ej datum klart ännu. 

• Ringsekreterare.  

• Kritiklistor 

• Rosetter.  

• Transfer för domare till och från boende. 
 

 Ansvar Margareta med flera:  

• Ringband.  

• Tältet.  

• Bord.  

• Stolar.  

• Servering,behov av invertering på hur mkt och vad som behöver köpas in. 

• Parkering.  

• Fodersponsor  

• Domarpresent, förslag: Löjrom. 

• Städning. 

• Roger tar kontakt med Grans om vi får vara där 
 

 Eventuella frågetecken kring utställningen: 

• Behov inventering av rosetter? Det bör finnas till samtliga pristagare.  

• Resan till domaren, bör bokas av klubben inte domaren själv. 

• Programbladet. Vem gör det? 
 

 
11. Sponsring/samarbetspartners:  

Roger jobbar för att hitta en lösning över tid med fodersponsring. Har goda 
kontakter med Royal Canin, men då de ej sponsrar då vilt fälls behöver annan 
lösning finnas på de aktuella proven.  
Samarbetsavtal skrevs i fjol med Evidensia Djursjukhuset i Gammelstad, Roger 
kontaktar Olof Åhman för att ta del av avtalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Övriga frågor 

 

• Klubbmästerskap. Tidigare hade SNFK ett klubbmästerskap på våren. Aktuellt att 
återuppta? 

• Swedbank: Carl-Axel ska träffa banken på måndag 5/2. Behöver ha tillgång till 
årmötesprotokoll samt konstituerande protokoll. 

 
13. Tid för nästa möte: 21/2 kl 18.00 i Kängsön 

 
14. Mötet avslutas: Roger tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Anna-Karin Edelsvärd 
 
 
 
 
 
Justeras:   Margareta Lundbäck 
 
 
 
 
 
Justeras:   Lars-Erik Sjöblom 
 


