
Styrelsemöte SNFK 31/7 -2018 
Finnliden 

 
Närvarande: Roger Larsson, Erik Hårdén, Carl-Axel Triumf, 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 tillkomna 

övriga frågor 
 
3. Val av sekreterare: Mötet väljer Anna-Karin att föra protokollet. 
 
4. Val av justeringsman: Mötet väljer Lars-Erik att justera protokollet. 
 
5. Prov 2019: Genomgång av de datum SNFK har ansökt om prov till FA under 

säsongen 2019. 
 
6. Viktiga datum FA: Nästa manusstopp för Avance är 3 november. Då behöver 

inbjudan och information om motioner till årsmötet samt anmälan om att delta i 
årets hundar vara med. 

 
7. Sponsorer innan och under fällningstid: Royal Canin sponsrar SNFK vid alla 

prov då det ej är fällning. Tyvärr har vi i skrivande stund ingen fodersponsor 
under tiden som det är tillåtet att fälla vilt. 

 
8. Ekonomisk redovisning: Kassör Carl-Axel redovisar SNFK s ekonomiska läge 

som ser bra ut efter vårens tre jaktprov och utställningen i Piteå. 
 
9. Provledning och eventuell utbildning: Behov finns av fler personer i klubben 

som kan tänka sig att vara med och arrangera jaktprov. Förslag på att styrelse 
kontaktar personer i klubben som kan tänkas vara intresserade. Målet är att det 
vid varje prov ska finnas en erfaren arrangör och en som skolas in. 

 
10. Jaktproven i höst: Läget är under kontroll för SNFKs tre jaktprov i höst. 
 
11. Instruktörer SNFK? Har tyvärr varit svårt att ordna med en instruktör i SNFKs 

regi. Därför nu förslag på att ta in en utomstående instruktör våren 2019 för en 
dressyrkurs. Ulf kollar med Bernt Hasselström om han kan tänka sig att ha en 
två-tre dagars kurs för klubbens medlemmar maj-juni 2019. 

 
 



 
12. SNFK s Utställning i samarbete med SvBk 2019 krockar med FA s årsmöte: 

Om det går att flytta utställningen skulle det vara bra, då finns det chans för 
medlemmar att delta på årsmötet. Roger kollar med Gerd Larsson om det kan 
vara möjligt. 

 
13. Nytt från FA: Roger informerar om att det är på gång nya direktiv och regler vad 

gäller hantering och utsättning av vilt främst på fältprov. Det är av intresse att följa 
det som är aktuellt i debatten och vilka beslut som tas. 

 
14. Övriga frågor: 

 

• Årsmöte, fest och föreläsning? Roger tar upp angående att ordna något roligt i 
samband med årsmötet i januari. Platsen blir Luleå denna gång, Roger kollar upp 
möjliga lokaler. Några förslag på ämnen som skulle vara intressanta föreläsningar 
kan vara HD röntgen, hundens inlärning eller hundträning/hälsa. 

 

• Webb: Roger tar upp att webmaster Madeleine fortfarande är mammaledig och 
vikarien Magnus Dahlgren har endast möjlighet att stötta fram till och med sista 
juli. En backup lösning behövs tills Madeleine är tillbaka fullt ut. Förslag på att 
Erik lär sig att hantera hemsidan. Erik kollar upp möjligheter till detta. 

 

• Ripinventering: Förslag finns på fler områden att inventera i SNFKs regi. Lars-
Erik tar på sig att kontakta Maria Willebrand Hörnell för att se om intresse finns. 

 

• GDPR: Anna-Karin tar upp att klubben behöver göra vissa åtgärder med 
anledning av den nya personuppgiftslagen som trädde i kraft nyligen. Något som 
behöver göras omgående är att lägga till en informationstext i annonser och PM 
för jaktprov. Anna-Karin skriver ett förslag på text. Vidare behöver gamla 
dokument och register ses över, detta blir en punkt på nästa styrelsemöte. 

 
15. Tid för nästa möte: torsdag 18/10, kl 18.30 Sunderbyn  
 
16. Mötets avslutande: Roger tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
Vid pennan: Anna-Karin Edelsvärd 
 
 
 
Justeras: Lars-Erik Sjöblom 


