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§ 1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Godkändes av årsmötet. 
 
§ 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD OM SÅ PÅKALLAS 

I sin ordning – Godkändes av årsmötet. 
         
§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 

Klas Dagertun valdes som ordförande för årsmötet. 
 
§ 4 STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRING 

Fredrik Engström valdes som sekreterare för mötet. 
 
§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Roger Larsson och Mikael Kangosjärvi valdes som justeringsmän. 
 
§ 6 FRÅGAN OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIG UTLYST 

Ja – inga invändningar. 
 
§ 7 FÖREDRAGNING FRÅN STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH 

REVISORERNAS BERÄTTELSE. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH 
RESULTATRÄKNING 
Verksamhetsåret inleddes med klubbens årsmöte där styrelsen valdes med Åsa 
Nilsson som ordförande. Under året har styrelsen haft 11 möten, alla digitala via 
Teams förutom det första konstituerande mötet, på grund av det rådande 
Pandemiläget. Vi har 163 medlemmar vilket är en minskning med 9 stycken 
medlemmar jämfört med föregående år. Under vårsäsongen hann vi genomföra ett 
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prov i mars innan verksamheten blev stoppad på grund av Pandemin. Vi arrangerade 
provet utifrån de riktlinjer som kom från SKK vilket bland annat innebar att vi ställde in 
den gemensamma prisutdelningen och jägarmiddagen. Det fungerade bra trots allt och 
många hundar blev premierade.  

 
Aprilprovet ställdes in på grund av smittläget och utställningen som vi skulle ha i maj 
flyttades fram till november men då smittspridningen återigen eskalerat under 
senhösten blev vi tvungna att ställa in den helt. Efter sommaruppehållet fick 
provverksamheten köra igång igen så vi startade med fjällprovet i Arjeplogsfjällen där vi 
kunde konstatera att fåglarna inte var där de brukade vara och trots domare som 
verkligen försökte nyttja markerna maximalt så blev det väldigt få situationer för 
hundarna och därmed också få premieringar.  

 
Vi lade in ett par endagars skogsprov under hösten och det första genomförde vi den 
16 augusti i Arvidsjaur för unghundar. I mitten av augusti fick vi klartecken att köra SM 
Skog och Skogspokalen. Då det var för få hundar anmälda till Skogspokalen fick den 
ställas in. Det var inte så många som hade hunnit meritera sina unghundar till 
Skogspokalen innan anmälningstid hade löpt ut. Reglerna för att delta utan premie 
ändrades för sent för att det skulle ge fördel för fler deltagare. Det var bra med fågel i 
Arvidsjaurskogarna och ett lyckat arrangemang med många hundar som kunde 
premieras och dessutom fick vi en klubbmedlem; Olov Åhman som med sin pointer 
Bella vann SM på hemmaplan.  

 
Därefter var det dags för SM på fjäll och Fjällpokalen. Vi försökte få SM tidigarelagt 
men fick inte igenom det. Anledningen var att det fanns en oro för att fågeltillgången 
skulle vara liten. Det utifrån erfarenheterna av ripinventeringen, provet vi hade i augusti 
och att en hel del utländska jägarna kommit till Arjeplogsfjällen. Vi beslutade därför i 
styrelsen att om det visade sig vara låg fågeltillgång under kvalen så använder vi oss 
av helikoptertransport ut i markerna för finalerna både på SM och Fjällpokalen för att 
nå längre ut i markerna. Under kvalen visade sig våra farhågor besannas så det blev 
helikoptertransport för finalpartierna och trots att det inte var mycket bättre med fågel 
så kunde i vart fall både en Fjällpokalvinnare och en SM-vinnare koras. Fjäll-SM vanns 
av Olov Åhman och Bella d v s samma ekipage som vann Skogs-SM!  

 
Utöver provverksamheten har vi även haft en jaktträningskurs hos HS Dog training 
center där klubben stod för halva kurskostnaden. En mycket uppskattad kurs av 
deltagarna.  

 
Vi från styrelsen vill tacka alla medlemmar, funktionärer, deltagare, domare och 
sponsorer som under året gjort klubbens aktiviteter till riktigt fina arrangemang. Nu ser 
vi fram emot 2021 och hoppas att Covid-19 kan bemästras med vaccinationsinsatsen 
så vi alla kan börja leva mer normalt igen. 

 
Klas Dagertun gick snabbt igenom balans och resultaträkning. SNFK har under 2020, 
utifrån förutsättningarna, haft en god ekonomi. Resultatet för året hamnar på minus 
3000 kr. Det totala kapitalet ligger på ca 281 500 och vi har en stabil ekonomi. 
Pengarna ligger precis som förgående år fördelat på två konton.  

 
§ 8 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Revisorerna var inte närvarande. Klas Dagertun läste upp revisionsberättelsen. I 
korthet anser revisorerna att det är korrekt och noggrant gjort – ger ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.  
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§ 9 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE 

VERKSAMHETSÅR 
Klas Dagertun presenterade styrelsens budgetförslag för 2021. Utgifter på 120 600 och 
intäkter på 127 800 med ett positivt resultat på 7200. 
Godkändes av årsmötet.  

 
§ 10 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 

KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
Klas Dagertun presenterad styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 

o 6-7 mars Fjällprov Arjeplogsfjällen 
o 16 april Fjällprov Arjeplogsfjällen 
o 17-18 april huvudprov Arjeplogsfjällen 
o 15 maj SNFK’s Utställning 
o Vår/sommar Jaktträningskurs HS Dog training 
o Augusti skogsträning, Arvidsjaur 
o 18 augusti Skogsprov, Rättsel 
o 21-22 augusti, Fjällprov Arjeplogsfjällen 
o 9-12 september Skogsprov, Arvidsjaur 
o 9-12 september Skogs-SM/Skogspokal, Arvidsjaur 
o 2 oktober Skogsprov, Rättsel 

Godkändes av årsmötet. 
 
§ 11 VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 

TILL STYRELSEN 
Stefan Keisu redogjorde för valberedningens förslag. 

o Förslag till ny ordförande, Erik Hårdén 1 år 
 Mötet godkände Erik Hårdén som ordförande  

o Förslag till ny ledamot, Magnus Söderberg 2 år 
 Mötet godkände Magnus Söderberg som ledamot 

o Förslag till ny ledamot, Fredrik Karlsson 2 år 
 Mötet godkände Fredrik Karlsson som ledamot 

o Förslag till ny ledamot, Margareta Lundbäck 1 år 
 Mötet godkände Margareta Lundbäck som ledamot 

o Förslag till förnyelse av ledamot, Lisa Lindberg 2 år 
 Mötet godkände Lisa Lindberg som ledamot 

o Förslag till förnyelse av ledamot, Klas Dagertun 2 år 
 Mötet godkände Klas Dagertun som ledamot 

o Förslag till ny suppleant, Samuel Fjällborg 2 år 
 Mötet godkände Samuel Fjällborg som suppleant 

o Förslag till ny suppleant, Åsa Nilsson 1 år 
 Mötet godkände Åsa Nilsson som suppleant 

Sittande ett år till är ledamot Lars-Erik Sjöblom och Fredrik Engström.  
 
§ 12 VAL AV TVÅ REVISORER, VARAV EN SAMMANKALLANDE OCH EN 

REVISORSSUPPLEANT 
Förslag på revisorer (1 år), Peter Henriksson (sittande) som sammankallande samt 
Rolf Sandström (nyval). Posten som revisorssuppleant lämnades vakant. 
Årsmötet godkände föreslagna.  
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