
Protokoll SNFKs styrelsemiite 2017-11-06 Bodens Buisness Park

Ndrvarande: Olov Ahman, Agnetha Boman Andersson, Ulf Ohlund, Margareta
Lundbdck, Madeleine Magnusson och Anna-Karin Edelsvdrd

1. Mtitets tippnande: Olov hdlsar alla vdlkomna och forklarar kvdllens
styrelsemote oppnat.

2. Godkdnnande av dagordning: Motet godkdnner dagordningen.

3. Val av sekreterare ftir mtitet: Motet vdljer Anna-Karin till sekreterare.

4. Val av justerare: Motet vdljer Agnetha att justera motets protokollet.

5. Ftiregiende protokoll: Anna-Karin gAr igenom foregAende protokollfrAn
PiteA 20/5. Kvar att gora dr att lSgga ut klubbens mentorer pA hemsidan, vilket
ocksi dr en punkt pA dagordningen. Kvar dr dven att Anna-Karin tillsammans
med Mats Olofsson fortsdtter se over mojligheterna att ha en SNFK fest i

slutet pA vdren, i samband med en klubbdag med olika aktiviteter.

6. Arsmote: Datum faststdlls tilt lordag 2711 2018.
o Prelimindr plats: PiteA
o Prelimindr lokal: Fritid & Vildmark
o Starftid for Arsmotet faststdlls till kl 15.00.
o Forslag pA aktivitet innan Arsmotet 5r en foreliisning av

hundfysioterapeut.

7. Ekonomi: Agnetha rapporterar att klubbens ekonomi dr i god balans.

8. Mentorer: Listan pA klubbens mentorer iir klar och kommer inom kort ldggas
ut pA SNFKs hemsida

L Utstdllningar: Fortsattt behov att tydliggora ansvarsomrdden. Forslag pi att
klubben bestdller in ett lager med utstdllningsrosetter.

10.Avance, information: Olov informerar om klubbens bidrag till Avance nr 4
2017. Tyvdrr var slutdatum for inskick till Avance nr 4 ldnge oklart och vi har
ddrfor missat att gora p6minnelse till medlemmar gdllande deadline via
hemsida och facebooksida. Avance redaktor och Ordforande Olov har b6da
ansokt om uppskov men det nekades tyvdrr. Ddirfdr togs beslutet att ldgga ut
en resum6 om klubbens aktiviteter med resultat under v6ren, sommaren och
hosten 2017 frin hemsidan och facebooksida. Vilket innebdr att individuella
rapporter om resultat tyvdrr miste vdnta till avance nr 1 och Arsboken Avance
2-3 2018.

1 1. Ovriga frigor:

Aktuellt pA hemsidan och FB sidan:Madeleine tar upp frAgan om det dr
ndgot som behover ut pi hemsidan/facebooksidan. Det som for tillfdllet
dr aktuellt dr anmdlan Fjdll SM/fidllpokal och ska lSggas ut inom kort.

o


