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Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: Fredrik Karlsson tar fram ett förslag på hur frågorna (klubbundersökning) 
skulle kunna se ut. 
 
Beslöts att: klubben skall byta bank från sparbanken nord till SEB i Luleå. Klas 
Degertun tillsammans med Åsa Nilsson tar hand om detta. 
 
Beslöts att: klubben ser inget behov av dualitet vid banktransaktioner. 
 
Beslöts att: förtydliga paragraf 6 (TECKNINGSRÄTT) vid de konstituerade mötet. 
”Gällande förvaltning av föreningens likvida medel beslutade styrelsen att Åsa Nilson 
(570721-8961), Erik Hårdén (690403-8970) och Sofi Dagertun (780605-8926) skall ges 
fullständiga behörigheter att förvalta föreningens engagemang och likvida medel hos 
Sparbanken Nord via Internetbanken”. Förtydligande består i att personerna ovan ”var 
för sig” skall ges fullständig teckningsrätt. 
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Närvarande: 
Klas Dagertun (Vice ordförande/Ledamot) 
Fredrik Karlsson (ledamot) 
Magnus Söderström (ledamot) 
Lisa Lindberg (ledamot) 
Margareta Lundbäck (ledamot) 
Fredrik Engström (ledamot) 
Åsa Nilsson (suppleant) 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Klas Dagertun hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 2, 2021 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Åsa Nilsson valdes till justerare. 
 
    
§ 4 FÖRSLAG FRÅN EN INSTRUKTÖR 
Magnus Könberg har erbjudit sig att hålla en dressyrkurs för klubben. Magnus vill dock ha en 
egen utbildning hos en ”erfaren” instruktör innan. Styrelsen valde att bordlägga frågan till ett 
senare tillfälle. 
 
 
§ 5 VÅRENS AKTIVITETER 
Fem hundar är anmälda till provet 17-18 april och en hund veckan efter. Mest troligen 
kommer det komma in fler anmälningar. Allt är annars under kontroll. 
 
Maggan Lundbäck och Åsa Nilsson tar upp frågan med Gerd hur vi gör beträffande 
utställningen och återkommer. 
 
Fredrik Karlsson tar fram och formulerar ett antal frågor (5-10) som vi kan använda oss av 
vid utskicket ”klubbundersökning”. Detta tas på ett separat möte. 
 
Åsa Nilsson kontaktar Lasse Sjöblom angående kursen hos HS-dog. 
 
Beslöts att: Fredrik Karlsson tar fram ett förslag på hur frågorna (Klubbundersökning) 
skulle kunna se ut. 

 
 

§ 6 PROVLEDNING HÖSTENS PROV 
Skog- SM/Skogspokal/Skogsprov 
Olov Åhman, Rolf Sandström 
 
Lokala skogsprov 
Roger Larsson 
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Fjällprov 
Fjällprov tidigast 21-22 augusti, provledning saknas. Lisa lägger ut en annons på facebook 
där provledning efterfrågas. 
 
 
§ 7 VINTERFJÄLLPOKAL SAMT SM2022 
Styrelsen bestämde att bordlägga frågan då Erik Hårdén inte hade möjligheten att närvara 
på mötet och informera. 
 
 
§ 8 VIKTIGA DATUM FA 
Styrelsen förde en kort diskussion kring detta. 
 
 
§ 9 INFORMATION FRÅN FA 
Ingen ny information presenterades. 
 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Ekonomi/Bank 
Föreningen är sedan tidigare kund hos sparbanken nord vilket under senaste tiden känts lite 
omständligt, då det idag inte finns någon direkt koppling till Piteå i styrelsen.  Klubben har 
därför beslutat att byta bank från sparbanken nord till SEB. Klas Degertun tillsamman med 
Åsa Nilsson ser till att genomföra detta bankbyte. 
 
Beslöts att: klubben skall byta bank från sparbanken nord till SEB i Luleå. Klas 
Degertun tillsammans med Åsa Nilsson tar hand om detta. 
 
Beslöts att: klubben ser inget behov av dualitet vid banktransaktioner. 
 
Beslöts att: förtydliga paragraf 6 (TECKNINGSRÄTT) vid de konstituerade mötet. ” 
Gällande förvaltning av föreningens likvida medel beslutade styrelsen att Åsa Nilson 
(570721-8961), Erik Hårdén (690403-8970) och Sofi Dagertun (780605-8926) skall ges 
fullständiga behörigheter att förvalta föreningens engagemang och likvida medel hos 
Sparbanken Nord via Internetbanken”. Förtydligande består i att personerna ovan ”var 
för sig” skall ges fullständig teckningsrätt.  
 
Instagram 
Kontot är skapat, bra med följare. 
 
Hemsida 
Har vi någon ide på hur vi vill utveckla hemsidan? Skall vi försöka ändra/förbättra den? Lisa 
Lindberg och Fredrik Karlsson tar en dialog. 
 
Stadgar 
Klas Degertun planerar att komma in med en motion till årsmötet om en förändring av 
klubbens stadgar. Mer information kommer under året. 
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§ 11 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 9 Juni, klockan 19:00, 2021 via Teams. 
 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Klas Degertun tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
  
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
Justerat 
Åsa Nilsson 
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