
Styrelsemöte SNFK 21/2  Kängsön 
 
Närvarande: Roger Larsson, Carl-Axel Triumf, Erik Hårdén, Lars-Erik Sjöblom, Ulf 
Öhlund, Margareta Lundbäck och Anna-Karin Edelsvärd 
 
Protokoll: 
 

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

2. Godkännande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen. 
 

3. Val av sekreterare: Mötet väljer Anna-Karin till sekreterare. 
 

4. Val av justeringsman: Mötet väljer Ulf och Erik till att justera protokollet. 
 

5. Genomgång av föregående protokoll: Anna-Karin går igenom delar av 
föregående protokoll.  

 
6. FA nya angivelser gällande jaktprov: Roger har lagt ut information på 

klubbens hemsida och facebooksida angående de nya reglerna. Det som 
berör klubben mest är att vi nu måste ansöka om jaktprov med 
konkurrensklass ett år i förväg.  

 
7. Prov 2019: Förslag på datum för jaktprov våren 2019, 9-10/3, 6-7/4 och 26-

28/4. 
 

8. Viktiga datum/FA: Aktuella datum finns på klubbens hem och Facebooksida 
vad gäller inlämning av uppgifter till Avance och årsboken. 

 
9. Sociala medier, web och hemsida: Viktigt att styrelsen hjälper till att dela det 

klubben lägger ut på Facebook . Detta för att sprida information och puffa för 
klubbens aktiviteteter på ett enkelt sätt. 

 
10. Sponsor arbetet: Royal Canin vill sponsra dom aktiviteter klubben har som 

inte innefattar jakt. 
 

11. Olika kurser/fjällkurs-skogskurs: Fjällträningskursen i vår som Ulf och 
Håkan Antman håller i har fått många anmälningar, vilket är väldigt positivt. 
Skogsträningskursen håller Olov Åhman i till hösten. Anna-Karin kollar med 
Sanna Steinvall angående eventuell dressyrkurs i klubbens regi  och 
rapporterar på nästa möte. Margareta kollar upp vem som har möjlighet att 
hålla i utställningsträning i år, rapporterar på nästa möte. 

 
12. Nya budgeten: Genomgång och information av klubbens budget. Det är av 

vikt att klubben får deltagare på sina jaktprov. 
 

13. Utställningen: Förberedelserna kring utställningen fortsätter. Klarheter sedan 
förra mötet. Roger har bokat med Grans att vi får ha utställningen där. Gerd 
Larsson gör utställningskatalogen. Britt-Marie Öberg ordnar ringband.  

 



Fortsatt behöver tält till utställningen lånas eller köpas, eventuellt har Ulf ett 
tält. Bord och stolar kan hyras via Grans, Roger kollar. Barn med hund har 
lagts till i programmet och behöver även stå i annonsen. Sponsring söks för 
hamburgare till serveringen. Fortsatt frågetecken kring inventering av rosetter.  

 
14. Jaktproven i vår: Provledning och domare är klara för vårens jaktprov.  

 
15. Provledningen i höst: Anna-Karin skickar ut planeringen via mail. 

 
16. Rapportering kommittéerna: Inget att tillägga utöver de övriga punkterna 

som tagits upp på dagordningen. 
 

17. Övriga frågor: 
 

o Inofficiell utställning? Margareta och Ulf undersöker möjligheter och 
intresse kring det. 

 
o Klubbdag och middag i Boden: Anna-Karin och Mats Olofsson 

arrangerar. Preliminärt datum 2 juni. 
 

o Nya regler kring medlemsregister: Anna-Karin forskar vidare hur 
klubben berörs av detta. 

 
o Revidering av statuter vad gäller tävlan om årets hund: Anna-Karin 

reviderar enligt årsmötets beslut. 
 

o Diplom jaktprov: Roger inventerar och återkopplar behov av fler 
kopior av diplomen. 

 
o Användning av Google Drive? Anna-Karin kontrollerar med 

Madeleine att alla har tillgång till Google Drive. 
 

18. Tid för nästa möte: 21/3 kl 18.00 i Kängsön 
 

19. Mötets avslutande: Roger tackar alla för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet:  Anna-Karin Edelsvärd 
 
 
 
 
Justeras:   Ulf Öhlund 
 
 
 
 
Justeras:   Erik Hårdén 


