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Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 15 september klockan 19:30 via Teams. 
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Närvarande: 
Åsa Nilsson   Ordförande 
Roger Larsson 
Margareta Lundbäck 
Lars-Erik Sjöblom 
Caroline Sundberg Pouchard 
Lisa Lindberg 
Fredrik Engström  Sekreterare 
 
Förhindrade att närvara: 
Klas Degertun 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Åsa Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 6, 2020 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Caroline Sundberg Pouchard valdes till justeringsman. 
 
 
§ 4 AKTUELLT – AKTIVITETER 
Info från SKK och FA 
SM skog/SM fjäll får genomföras! Ny information från SKK och FA har nu kommit. 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller. Folksamlingar på max 50 personer och 200 m 
emellan är godkända. Riskgrupper får inte vara med. Ersättare för personer inom riskgrupp 
måste ordnas. Alla prov som vi planerat förutom oktoberprovet (godkändes inte) kommer 
således att genomföras. Lisa skickar omgående underlag till FA (SM Skog) för publicering. 
SKK kommer med nya riktlinjer varannan vecka. Då många unghundar inte kunnat erhålla 
några meriter undersöker FA för tillfället möjligheten att undanta premie för skog/fjällpokalen. 
 
Pga. COVID 19 är det mycket viktigt att information kring de riktlinjer som 
folkhälsomyndigheten tagit fram delges de involverad i vår verksamhet. Detta är speciellt 
viktigt i samband med annonsering till proven. Riktlinjerna bör t.ex. beaktas då boende bokas 
för provledning m.fl.    
 
Avstämning höstens prov 
16 augusti – Skogsprov/skogsträning - Arvidsjaur 
Allt är fixat. Lisa återkommer med annons. Ett parti max två totalt 16 hundar. 
 
20-23 augusti – SM skog/Skogspokalen/Skogsprov – Arvidsjaur 
Torsdag-söndagprov. Segrarklass söndag. Vanligt skogsprov samtliga dagar. 
 
22-23 augusti – Fjällprov – Tjärnberg 
Segrarklass lördag för att möjliggöra dubblering med skog Arvidsjaur. 
 
9 september – Skogsprov – Moskosel 
Mitt i veckan prov på Rogers marker i Moskosel. 
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23-26 september – SM Fjäll/Fjällpokalen – Tjärnberg 
Planering pågår men allt under kontroll. 
 
27 september – SNFK’s fjällprov -  Tjärnberg 
SNFK’s egna fjällprov i samband med SM Fjäll. 
 
Skogsträning 15 augusti 
Skogsträningen som sedan tidigare diskuterats samkörs med provet den 16 augusti, d.v.s. 
ett kombinerat tränings/skogsprov för unghundar anordnas den 16 augusti. 
 
 
§ 5 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 15 september, klockan 19:30, 2020 via Teams. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 15 september klockan 19:30 via Teams. 
 
 
§ 6 MÖTETS AVSLUTANDE 
Åsa Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
 
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
 
Justerat 
Caroline Sundberg Pouchard 
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