
 
 
 
 

 
Protokoll 

    
    
    

    
    
 

Södra Norrbottens Fågelhundsklubb - 
Styrelsemöte 

 

  
Protokoll nr 1 Nästa sammanträde 
2021-03-18 
Teamsmöte 

Tisdagen den 24/3-2021 
19:30-20:30 
Teamsmöte  

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning ................................................................... 3 
§ 2 Val av sekreterare ................................................................................................................ 3 
§ 3 Val av justeringsman............................................................................................................ 3 
§ 4 Ekonomi ............................................................................................................................. 3 
§ 5 Kommitteer ......................................................................................................................... 3 
§ 6 Vårens aktiviteter ................................................................................................................ 4 
§ 7 Provledning hösten .............................................................................................................. 4 
§ 8 Viktiga datum fa .................................................................................................................. 4 
§ 9 Sjöblom informerar från fa ................................................................................................... 4 
§ 10 Övriga frågor ...................................................................................................................... 4 
§ 11 Nästa möte .......................................................................................................................... 4 
§ 12 Mötets avslutande ................................................................................................................ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 (5) 

Södra Norrbottens Fågelhundsklubb - Styrelsemöte, Protokoll nr 1, Teamsmöte 

Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: Dagertun Support & Consulting AB anlitas på löpande räkning för att 
stötta SNFK med redovisningstjänster. 
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Närvarande: 
Erik Hårdén (Ordförande) 
Fredrik Karlsson (ledamot) 
Magnus Söderström (ledamot) 
Lisa Lindberg (ledamot) 
Margareta Lundbäck (ledamot) 
Klas Dagertun (ledamot) 
Fredrik Engström (ledamot) 
Åsa Nilsson (suppleant) 
Samuel Fjällborg (suppleant) 
 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Erik Hårdén hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 1, 2021 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Lisa Lindberg och Magnus Söderström valdes till justerare. 
 
    
§ 4 EKONOMI 
Mot bakgrund av den dialog som förts i valberedningen inför föreningsstämman 2021-03-17 
om förvaltningen av bolagets räkenskaper kommande verksamhetsår och det faktum att 
ingen medlem haft möjlighet eller intresse av att ta på sig rollen som kassör utan stöd av 
extern resurs har dialog fört med Dagertun Support & Consulting AB som bl.a. levererar 
redovisningstjänster. Dagertun Support & Consulting AB har erbjudit sig att genom Sofi 
Dagertun på löpande räkning stötta med sådan förvaltning i den utsträckning som föringen 
önskar mot en ersättning av 690 kr per timme exkl moms.  
 
Styrelsen beslutade att i den mån det bedöms nödvändigt köpa in tjänster enligt ovan av 
Dagertun Support & Consulting AB. Sådana tjänster skall avropas av styrelsens ordförande 
Erik Hårdén eller föreningens kassör Åsa Nilsson. Noterades att varken Klas Dagertun eller 
Fredrik Karlsson deltagit i beredningen av frågan eller beslutet då de båda anses jäviga då 
de har engagemang i bolaget. 
 
Beslöts att: Dagertun Support & Consulting AB anlitas på löpande räkning för att 
stötta SNFK med redovisningstjänster.  
 
 
§ 5 KOMMITTEER 
Istället för att bedriva arbetet inom kommittéer kommer arbetet istället bedrivas inom 
styrelsen. Kommittéerna inom klubben lämnas därför vakanta. 
 
Fredrik Karlsson tar fram ett frågeunderlag som kan användas för att utvärdera vad 
medlemmarna vill att styrelsen skall prioritera och jobba vidare med.  
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§ 6 VÅRENS AKTIVITETER 
Prov april 
Planeringen inför aprilproven pågår. 
 
Utställning maj 
Utställningen är planerad att genomföras den 15 maj. Grans i Piteå är bokad. Domare är 
tillfrågad. 
 
Lokala träffar 
Klubben satsat i år på att anordna lokal träffar. Arvidsjaur, Haparanda-Kalix, Luleå-Boden 
samt Piteå. 
 
HS-dog  
Klubben siktar precis som i fjol på att anordna en unghundskurs hos HS-dog. Mer 
information längre fram. 
 
 
§ 7 PROVLEDNING HÖSTEN 
Höstens provledning diskuterades. Rolf, Lisa och Olov tar hand som Skogs 
SM/Skogspokalen. Roger kommer även i år ta hand om endagarsproven. För tillfället saknas 
provledning till fjällprovet/fjällproven. 
 
 
§ 8 VIKTIGA DATUM FA 
Årsboken skall skickas in 30 mars. Lisa Lindberg, Åsa Nilsson samt Fredrik Karlsson hjälps 
åt. 
 
 
§ 9 SJÖBLOM INFORMERAR FRÅN FA 
FA-durk har kommit med ny information beträffande Covid. 
 
Östsvenska fågelhundsklubben går samman med Ölands fågelhundsklubb. 
 
15-16 maj kommer årsmötena för specialklubbarna att genomföras. 
 
Frågan om fjälljakten är högaktuell. FA jobbar med frågan. 
 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Åsa Nilsson tar på sig att skicka in en ansökan till till Piteå kommun om medel för uteblivna 
intäkter i samband med Covid. Fredrik Engström stöttar i ansökningsprocessen. 
 
Suppleanterna blir kallade till alla styrelsemötena och deltar om möjlighet finns. 
 
 
§ 11 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 24 mars, klockan 19:30, 2021 via Teams. 
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§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Erik Hårdén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
  
 
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
 
Justerat 
Lisa Lindberg/Magnus Söderström 
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