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Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 19 januari 2021 klockan 19:30 via Teams. 
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Närvarande: 
Åsa Nilsson   Ordförande/Sekreterare 
Roger Larsson 
Margareta Lundbäck 
Lars-Erik Sjöblom 
Lisa Lindberg 
Klas Degertun 
   
Förhindrade att närvara: 
Caroline Sundberg Pouchard 
Fredrik Engström    
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Åsa Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 10, 2020 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Åsa Nilsson valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Roger Larsson valdes till justeringsman. 
 
  
§ 4 RAPPORT – EKONOMI 
Ekonomisk rapport ströks då kassören anmält förhinder till mötet. När det gäller 
återbetalningar så ska dessa ha meddelats kassören innan den 15 dec. Det finns en 
anmälan för 7 starter från en deltagare i en annan klubb som kom in för sent och denne har 
vad vi vet inte hört av sig. Margareta kontaktar personen ifråga och informeras om att 
inkomma med kontouppgifter innan den 15 december.    
 
 
§ 5 ÅRSMÖTET - AVSTÄMNING 
Kallelse/Julbrev 
Utkast och utskick diskuterades och godkändes. Lisa ordnar layouten och Roger och Klas 
ombesörjer utskick veckan innan jul. 
 
Digitalt årsmöte  
Klartecken från revisorerna gällande datum för årsmötet. Förslaget på mötesordning 
godkändes. Underlagen till mötet mailas till Klas. 
 
Diplom och priser till årets hund – var finns dessa?  
Margareta kollar med Erik H. Åsa kontaktar Anna Lindblom angående diplomen. 
 
Provledning 2021 
Förslag på provledningar 2021 diskuterades och vi kommer överens om att ha förslag till 
provledningar för vårens prov (mars och april) till nästa möte i januari. Vi bör ha nya 
tillsammans med erfarna på proven i mars och april. 
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Webb-hotell 
Lisa informerar om Webb-hotellet One.com där kontaktuppgifterna har uppdaterats. I 
samband med det upptäcktes att där finns 8 stycken mailadresser för SNFK varav flertalet är 
inaktuella. Lisa ser till att de inaktuella adresserna raderas och lägger in tre nya; till kassör, 
sekreterare och ordförande. Vi diskuterar om vi ska byta ut nuvarande G-mailadress till en 
gemensam för SNFK.JAKTPROV men beslutar oss för att avvakta med det. 
 
FA-VU 
Lasse rapporterar från mötet i FA-VU där punkten om redovisningen för SM var uppe. FA 
beslutade att ta sin del av förlusten. 
 
Anmälningar jaktprov 
Om en ny modell ska införas blir det tillfälligt under 2021 då en ny modell ska implementeras 
2022. Den anmälningsblankett som NNFK använder fyller inte de behov som finns för 
provledningar utan vi måste i så fall göra en egen. Vi kom överens om att avvakta med detta. 
 
 
§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR 
Statuter årets hundar 
En arbetsgrupp tillsattes för att sätta sig in i hur statuterna ser ut i andra klubbar och komma 
med förslag på nya kriterier. Roger och Klas valdes till arbetsgruppen och de får bjuda in 
lämpliga medlemmar till gruppen. 
 
Hemsidan 
Hemsidan behöver uppdateras och Lisa får i uppdrag att göra en översyn och de förändringar 
som behövs.  Ex vis kommer fliken med instruktörer att tas bort. 
 
Valberedningen 
Representanter till valberedningen. Då det behövs en ny representant till valberedningen 
diskuterades detta. 
 
Kritik jaktprov - FA 
Kritiken från jaktproven 2020 har kommit från FA för kontroll att allt finns med inför 
tryckningen av årsboken. Vi kan inte se att något fattas från de prov vi arrangerat. Åsa 
meddelar Janne A. 
 
 
§ 7 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 19 januari, klockan 19:30, 2021 via Teams. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 19 januari 2021 klockan 19:30 via Teams. 
 
 
§ 8 MÖTETS AVSLUTANDE 
Åsa Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
 
 
Vid protokollet 
Åsa Larsson 

 
 
Justerat 
Roger Larsson 
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