
Styrelsemöte SNFK 2018-03-27 
Mjölkudden 

 
 
Närvarande: Roger Larsson, Carl-Axel Triumf, Erik Hårdén, Margareta Lundbäck och 
Anna-Karin Edelsvärd 
 
 

Protokoll 
 

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

2. Godkännande av dagordningen: Mötet godkänner dagordningen. 
 

3. Val av sekreterare: Mötet väljer Anna-Karin att föra protokollet. 
 

4. Val av justeringsman: Mötet väljer Margareta att justera protokollet. 
 

5. FA nya jaktprovs angivelser: Ändringar har skett sedan förra mötet, nu 
gäller sista inlämningsdatum för jaktprov 2019 med segrarklass 2018-11-30. 
Och minst 30 dagar innan för blandpartier. 
 

6. Viktiga datum/FA: Sista datum för inlämning av material Avance 2-3 och 
Årsboken är 30/3. För Avance nr 4 är sista datum 30/11. Innan sista april ska 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och resultat-balans räkning från 
årsmötet in till FA. 
 

7. Sociala medier, web och hemsida: Viktigt att alla fortsatt hjälps åt att sprida 
information på sociala medier och hemsidan.  
 

8. Redovisning från fjällträningen: Ulf meddelar att det var en uppskattad dag 
med 12 deltagare. Alla ekipage fick möjlighet till både ensam och parsläpp på 
fjället med gott resultat på söket. Dock för dagen lite fågel i marken. Bilder och 
kort rapport finns på facebooksidan. Många av deltagarna önskade även fler 
kurser. 
 

9. Ekonomisk redovisning: Carl-Axel redogör för ekonomin i klubben. 
Lotterierna visar på ett plusresultat. Fjällprovet i mars och fjällträningskursen 
kan eventuellt komma att visa ett litet minusresultat. 
 

10. Utställningen: Kvar att göra är att lägga till ”barn med hund” i PM  samt ordna 
med sponsor för hamburgare och korv till grillen. 
 

11. Jaktproven i vår: Provledningen meddelar att det mesta är klart inför det 
andra fjällprovet och så även för fjäll pokal och SM senare i vår. 

 
12. Provledningen i höst: Provledningarna börjar bli klara för SNFKs jaktprov 

under hösten.  
 



13. Skrivelse angående FA fördelning av pengar: Mötetsdeltagarna ställer sig 
bakom det inkomna förslaget till skrivelse från SNFKs styrelse. 

 
14. Årsboken/meriterade hundar: Roger har skrivit årsberättelsen för 2017 till 

årsboken. Lite tråkigt är att det endast kommit in ett fåtal bilder och resultat 
från SNFKs medlemmar. Slutdatum är 30/3 och Madeleine kommer då att 
skicka in klubbens material. 

 
15. Övriga frågor:  

• Arvoden: Margareta har fått frågan angående att få en start på 
klubbens jaktprov som arvode för att hålla i klubbens aktiviteter. Beslut 
om att det tyvärr inte är möjligt att erbjuda då arbetet i klubben är 
ideellt. 
 

• Dressyrkurs: Anna-Karin berättar att Sanna Steinvall nu är tillfrågad 
angående att arrangera dressyrkurs i någon form för klubbens 
medlemmar tillsammans med Johanna Vikman Keisu. Sanna 
återkommer i ärendet när hon pratat med Johanna. 

 

• SNFK fest: Anna-Karin berättar att datum är fastställt till lördag 2/6. 
Mats Olofsson har bokat visningen av Rödbergsfortet och middagslokal 
inne i fortet. Inbjudan kommer inom kort. 

 
16. Tid för nästa styrelsemöte: 8/5 kl 18.00 i Kalix. 

 
17. Mötets avslutande: Roger tackar deltagarna för visat intresse och förklarar 

mötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid pennan:  Anna-Karin Edelsvärd 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras:  Margareta Lundbäck 
 

 
 
 
 


