
Styrelsemöte SNFK 8/5 - 2018 
Djuptjärn 

 
 

Närvarande: Roger Larsson, Erik Hårdén, Carl-Axel Triumf, Margareta Lundbäck, Lars-
Erik Sjöblom, Ulf Öhlund och Anna-Karin Edelsvärd. 
 

Protokoll 
 

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

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

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

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

5 Prov 2019: Förslag om att vi ska undvika att krocka med närmaste grannen ÖNFK s 
jaktprov under 2019. Roger kommer att ge som förslag att delar av styrelsen 
träffar delar av ÖNFK s styrelse för en dialog kring provdatum. 
 

6 Viktiga datum FA: Beslut om att denna punkt ska finnas med på varje styrelsemöte 
för att inte missa viktiga datum. Nästa manusstopp för Avance är 3 november. 

 
7 Sociala medier och hemsida: På grund av SNFKs webmasters mammaledighet 

kommer Magnus Dahlgren, mdahlgren12@gmail.com under en period stötta med 
att göra inlägg på hemsidan. 

 
8 Sponsorarbete: Inget nytt att rapportera. 
 

9 Ekonomisk redovisning: Kassör Carl-Axel redovisar klubbens ekonomiska läge, 
som i dagsläget ser bra ut. Jaktproven under våren har gjort ett plusresultat. 
Förslag på att klubben ska ha en kortläsare för att underlätta hanteringen av 
betalningar i samband med jaktprov och utställningar. Ulf undersöker möjligheter 
till detta. 

 
10  Utställningen: Margareta rapporterar från planeringen av SNFK s utställning på 

Grans. Det är av vikt att de som har möjlighet från styrelsen finns på plats och 
hjälper till. Margareta sammanställer en ”att göra” lista så allt flyter på.  
 

11  Provledning: I nuläget är det ett tufft arbete för de som håller i klubbens jaktprov. 
Finns ett stort behov av att hitta fler medlemmar som vill vara med och anordna 
SNFK s jaktpprov. Kommisarie utbildningar kommer ordnas för de som är 
intresserade.  
 

mailto:mdahlgren12@gmail.com


12  Jaktproven i vår konklusion: Roger sammanfattar SNFK s vårprov som varit 
lyckade både vad gäller arrangemang, deltagande och premier. 
 

13  Jaktproven i höst: Behov av omkastning av provledning. Roger kommer arrangera 
det första provet 18-19/8.  Erik och Lars-Erik håller istället i15-16/9 provet. 
 

14  Glas: Beställning är gjord vad gäller priser i form av SNFK graverade whiskey och 
vinglas 

 
15  SNFK instruktör: Olivia Flodström är tillfrågad och vill ta på sig uppgiften att vara 

instruktör i klubben och är även välrekommenderad. Förslag om att hon kanske 
kan ha en del i SNFKs klubbdag 2 juni 

 
16  Övriga frågor: 

 

• Behov av inköp ny klubbdator. Beslut, budget 5000 kr. 
 

• Skrivelse FA: Roger informerar om att provledningen från Fjällpokal och 
Fjäll SM har lämnat in en skrivelse till FA. 

 

• Externa träningsmöjligheter: SNFK kommer att lägga ut inkomna förslag 
på träningsmöjligheter för klubbens medlemmar på hem och facebook 
sida. 

 

• Klubbdag 2/6. Den planerade verksamheten visning av Rödbergsfortet 
100 kr per person står klubben för. Middagen betalar deltagande 
medlemmar själv. Anna-Karin skriver en inbjudan. 

 

• Klubbmössa: Förslag att ta fram en SNFK mössa. Margareta, Ulf och Erik 
kollar offerter. 

 
17  Tid för nästa möte: 31/7 Finnliden, Piteå kl 18.30. 

 
18  Mötets avslutande: Roger tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid pennan:  Anna-Karin Edelsvärd 
 
 
 
 
 
Justeras:   Erik Hårdén 


