
Styrelsemöte SNFK 21/10 -2019 
Södra Sunderbyn 

 
Närvarande: Margareta Lundbäck (per telefon), Lisa Lindberg (per telefon), Roger 
Larsson, Lars-Erik Sjöblom och Carl-Axel Triumf.  

 
Protokoll: 
 

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

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

 
3. Val av sekreterare: Mötet väljer Carl-Axel att föra protokollet. 

 
4. Val av justeringsman: Mötet väljer Lars-Erik att justera protokollet. 

 
5. Prov/Utställning 2020: Marsprovet: föreslaget att Åsa-Magganprovet i början 

av april flyttas och blir till Marsprovet och att Åsa och Maggan utgör 
provledning. Maggan sonderar med Åsa. 

 
Sista aprilprovet: Roger är provledare och har ev P Henriksson som partner. 
 
Fjällprovet 22-23 augusti: Roger och Lars-Erik provledning. 
 
Skogsprovet 5-6 sept, O Åman. 
 
Höst FjällSM och Fjällpokalen 26-29 sept: Roger, Lars-Erik, Erik, och ev 
Maggan samt Lisa. Boende fixat av Roger, två stugor i Tjärnberg bokade. FA 
utser domare till SM+FjP. Roger kallar tävlingsledningen till möte omkring jul 
för info om hur planeringen fortskrider. 
 
Höstprovet mitt i september utgår – då det har behövt ställas in de två senaste 
åren. 
 
Utställningen: Maggan och Gerd har koll. Hans Almgren dömer. Medhjälpare 
till arbetet i s.b. med utställningen behövs!!! 
 
För samtliga prov gäller: Skulle så behövas kontakta S Keisu och M 
Kangosjärvi för sondering om ytterligare resurser. 

 
6. Viktiga datum FA: Manusstopp för Avance är 3/11. Lisa sammanfattar 2019 

års verksamhet, exvis BeHass-kursen, prov och utställningar och 
korresponderar med Roger. ONT OM TID VARFÖR JOBBET STARTAR NU! 
 
Manusstopp för första Avance 2020 är 1 jan, det bör innehålla plan för 2020. 

 
 



7. Avance årsbok? Roger och Lisa jobbar tillsammans med årsboken. 
Förslagsvis regional uppdelning, ansvariga sållar fram vilka ekipage som tagit 
pris, vilka aktiviteter som genomförts. Ansvariga Roger= Luleå-
Bodenregionen, Maggan+Erik=Kalix-Haparandaregionen, Lisa=Arvidsjaur-
Piteregionen. 

 
8. Organisation, SM 2020? Diskuterat, se punkt 5 ovan. 

 
9. Årsmöte: Platsen för SNFKs årmöte blir Hotell Scandic, Luleå. Datum 

bestäms av mötet till 18/1 2020.  Efteråt blir det en gemensam middag. 
Styrelsen föreslår att sondera med Esther Stenehjem om hon vill komma och 
berätta om sin verksamhet och kanske förklara sin syn på någon konkret 
frågeställning, exempelvis ”Hur bemästra den intensitet som präglar många av 
dagens unghundar – hur få hunden i det tillstånd som gör att den blir mottaglig 
för inlärning”?  

 
10. Styrelsesammansättning 2020, valberedningens arbete: Roger kontaktar 

Stefan Keisu i valberedningen snarast.  
 

11. Domarutbildning: Till nästa domarutbildning föreslås Erik Hårdén och Håkan 
Antman. Diskuterades möjligheten att ta upp frågan vid kommande årsmöte 
om behovet av domare inom SNFK och att det är bra om intresserade vänder 
sig till styrelsen, information om önskad kompetensprofil. 

 
12. Utställning i samband med sista aprilprovet: Maggan har undersökt 

kraven. I normalfallet skall ansökan finnas mer än två år före tänkt datum för 
utställningen, dvs SNFK skulle inte kunna få en ny utställning före 2022. 
 
MEN eftersom det finns tveksamheter kring en dubbelutställning i Sverige 
2021, där eventuellt en av delarna måste utgå och den delen i så fall kan 
flyttas till SNFK, så kan SNFK åtnjuta möjligheten att redan 2021 kunna 
arrangera en utställning i samband med det sista aprilprovet. Thomas Wiklund 
som Maggan varit i kontakt med behöver våra datum då vi vill ordna 
utställningen, dessa datum är 22 april 2021 respektive 21 april 2022. Reglerna 
är stränga, vi måste hålla utställningen på ansökt/beviljat datum även om 
provet inte skulle bli av. Diskuterades att torsdag före proven på fredag är bra 
dag då hundarna är fräscha. Maggan har kontakt med Thomas Wiklund och 
Gerd Larsson i frågan 
 

 
13. Gemensamma träningstillfällen i olika regioner inom SNFKs geografiska 

verksamhetsområde: Gemensam träning med informella instruktörer skall 
uppmuntras av SNFK. Sådana informella instruktörer kan vara medlemmar 
som är bra på något inom fågelhundsdressyr, träning av fågelhundar och som 
gärna deltar i informella medlemsträffar med hund ute i regionerna. Det kan 
exempelvis vara apportträning där en eller flera medlemmar visar andra hur 
de har gjort när de lärt sin hund apport. I Arvidsjaur finns vorstehklubben som 
är en möjlig samarbetspartner där man jobbar mycket med apport. SNFK skall 
gå ut via Facebook och försöka skapa ett intresse för sådana aktiviteter inom 



SNFKs olika regioner. Det gäller att hitta personer som är villiga att samla ihop 
en grupp för gemensam träning – det kan ske via upprop på Fb exempelvis. 

 
14. Övriga frågor: 
● Roger har möte med Happy Dog 22/10 om sponsring och återkopplar till 

styrelsen efter mötet 
● Inget bidrag har anlänt från FA hittills under 2019 (kollat för dryg vecka 

sedan). Beror det på att FA gått i förlust eller på att vi kanske inte skickat in 
behövliga handlingar? Carl-Axel kontaktar FA och reder ut frågan. Roger går 
in i Google Drive och letar rätt på behövliga deldokument från årsmötet som 
hölls i jan 2019, resultatrapport och balansräkning samt 
verksamhetsberättelse för 2019 och skickar dem till C-A. Roger pratar med 
Erik om att CAT kommer att kontakta FA om uteblivet bidrag. 

● Roger diskuterar med Erik om mötesprotokollen från 2019 så vi får in dem på 
SNFKs hemsida. 

● Stefan Keisu erhåller rättigheter att lägga in på Facebook. Lisa ordnar det 
hela. 

● Nästa möte den 9 december kl 1800 i Kalix hos Maggan. 
 

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

 
 
 
 
Vid pennan: Carl-Axel Triumf 
 
 
 
Justeras: Lars-Erik Sjöblom 


