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Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: 
Helikoptertransport får användas under Fjällpokal- samt SM-finalen om det under 
kvaldagarna visar sig att fågeltillgången är så dålig så andra marker, än de som kan 
nås på gångavstånd, måste användas. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 27 oktober klockan 19:30 via Teams. 
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Närvarande: 
Åsa Nilsson   Ordförande 
Margareta Lundbäck 
Lars-Erik Sjöblom 
Caroline Sundberg Pouchard 
Lisa Lindberg 
Klas Degertun 
Fredrik Engström  Sekreterare 
 
Förhindrade att närvara: 
Roger Larsson 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Åsa Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 7, 2020 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Åsa Nilsson valdes till justeringsman. 
 
 
§ 4 RAPPORT – EKONOMI 
Ekonomin inom SNFK ser bra ut, bilaga 1. Samtliga prov som genomförts under året har 
resulterat i ett positivt resultat. 
 
 
§ 5 AKTUELLT – AKTIVITETER 
 
Nya domare 
Det är viktigt att vi kan fylla på med nya domare inom klubben för att på så sätt säkerställa 
framtida arrangemang, bilaga 2. Lämpliga kandidater bör undersökas och kontaktas. Frågan 
får diskuteras vidare vid ett kommande styrelsemöte.  
 
Avstämning Fjäll SM och Fjällpokalen samt Fjällprov 27 september  
Det ser bra ut. Allt är under kontroll! Domare, boende mm är sedan tidigare ordnat. Två 
skyttar saknas till SM-kvalet men flertalet personer är vidtalade. Om behov av 
helikoptertransport för att komma till marker där det finns fågel under SM-Final och 
Fjällpokal-final beslutar styrelsen att tillstyrka detta! Kostnaden kommer då att bli kring 
30 000 och kommer självklart påverka det ekonomiska resultatet. 27 fjällpokalare samt 31 
SM-hundar är anmälda. I dagsläget är sex hundar anmälda till fjällprovet den 27:e. 
 
Beslöts att: 
Helikoptertransport får användas under Fjällpokal- samt SM-finalen om det under 
kvaldagarna visar sig att fågeltillgången är så dålig så andra marker, än de som kan 
nås på gångavstånd, måste användas. 
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Internetanmälan – utställning och jaktprov  
Systemet som idag används vid anmälningar (utställning och jaktprov) fungerar inte 
tillfredställande. Mycket handpåläggning och pappersarbete vid själva anmälan. FA jobbar på 
en digital lösning, där man inhämtat information från bland annat Norge och deras system. 
Målet är att ett fungerande system skall finnas att tillgå under 2021/2022. Stellan Johansson 
bjuds in till nästa styrelsemöte för att kort redogöra för den nya programvaran.   
 
 
§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR 
Unghundskurs 
Sex hundar deltog vid klubbens unghundskurs som anordnades hos HS Dog Training 
Center. Samtliga ekipage har under kursen gjort stora framsteg!  
 
 
§ 7 NÄSTA MÖTE 
 
Nästa sammanträde äger rum den 27 oktober, klockan 19:30, 2020 via Teams. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 27 oktober klockan 19:30 via Teams. 
 
 
§ 8 MÖTETS AVSLUTANDE 
Åsa Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
Justerat 
Åsa Nilsson 
 

 


	§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
	§ 2 val av sekreterare
	§ 3 val av justeringsman
	§ 4 rapport – ekonomi
	§ 5 Aktuellt – aktiviteter
	§ 6 övriga frågor
	§ 7 nästa möte
	§ 8 mötets avslutande

