
 
 
 
 

 
Protokoll 

    
    
    

    
    
 

SNFK - styrelsemöte  
  
Protokoll nr 9 Nästa sammanträde 
2020-11-17 
Teamsmöte 

Tisdagen den 8/12-2020 
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 Rapport – ekonomi .............................................................................................................. 3 
§ 5 Lagrådsremiss (Fjälljakten) .................................................................................................. 3 
§ 6 Utställning – avstämning beslut ............................................................................................ 4 
§ 7 Årets hundar ....................................................................................................................... 4 
§ 8 Planering inför årsmötet ....................................................................................................... 4 
§ 9 Övriga frågor ...................................................................................................................... 4 
§ 10 Nästa möte .......................................................................................................................... 4 
§ 11 Mötets avslutande ................................................................................................................ 5 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Beskrivning av uppkommen ekonomisk situation i samband med SM-Fjäll/Fjällpokal 
 
 



2 (5) 

SNFK - styrelsemöte, Protokoll nr 9, Teamsmöte 

Sammanställning av beslut 
 
Beslöts att: 
Bilaga 1 skickas in till FA tillsammans med den ekonomiska redovisningen för SM-
Fjäll/Fjällpokalen. 
 
Beslöts att: 
Roger Larsson och Lars-Erik Sjöblom utses som representanter för SNFK i de 
kommande lagrådsremissdiskussionerna. 
 
Beslöts att: 
Utställningen ställs in pga. rådande COVID-19 pandemi. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 8 december klockan 19:30 via Teams. 
 
.
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Närvarande: 
Åsa Nilsson   Ordförande 
Roger Larsson 
Margareta Lundbäck 
Lars-Erik Sjöblom 
Lisa Lindberg 
Klas Degertun 
Fredrik Engström  Sekreterare 
 
Förhindrade att närvara: 
Caroline Sundberg Pouchard 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Åsa Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 9, 2020 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Roger Larsson valdes till justeringsman. 
 
  
§ 4 RAPPORT – EKONOMI 
Redovisning Fjäll-SM/Fjällpokalen 
Det ekonomiska resultatet för Fjäll-SM/Fjällpokalen hamnade på minus 31900 kr. Eventuellt 
kan ytterligare ett par mindre kostnader inkomma. Åsa Nilson har tagit fram ett dokument 
som beskriver arbetet kring SM och varför resultatet blev som det blev, Bilaga 1. Styrelsen 
beslutade att dokumentet skall skickas in till FA i samband med att den ekonomiska 
redovisningen skickas in. 
   
Beslöts att: 
Bilaga 1 skickas in till FA tillsammans med den ekonomiska redovisningen för SM-
Fjäll/Fjällpokalen. 
 
 
§ 5 LAGRÅDSREMISS (FJÄLLJAKTEN) 
Styrelsen beslutade att utse Roger Larsson och Lars-Erik Sjöblom som representanter för 
SNFK i de kommande lagrådsremissdiskussionerna. 
  
Beslöts att: 
Roger Larsson och Lars-Erik Sjöblom utses som representanter för SNFK i de 
kommande lagrådsremissdiskussionerna. 
 
 



4 (5) 

SNFK - styrelsemöte, Protokoll nr 9, Teamsmöte 

§ 6 UTSTÄLLNING – AVSTÄMNING BESLUT 
Baserat på rådande situation beträffande COVID-19 blev styrelsen tvungen att ställa in 
utställningen som var tänkt att gå av stapeln den 14 november i Kalix. Beslutet fattades av 
styrelsen dagarna innan ordinarie styrelsemöte (NR 9) vid ett extrainsatt onlinemöte. 
 
Beslöts att: 
Utställningen ställs in pga. rådande COVID-19 pandemi. 
 
 
§ 7 ÅRETS HUNDAR 
Lisa Lindberg ser till att all information beträffande ”årets hundar” kommer ut på SNFK’s 
facebooksida. Informationen kommer även finnas med i julbrevet. Sista datum för 
redovisning av meriter sätts till 2:a januari. 
 
 
§ 8 PLANERING INFÖR ÅRSMÖTET 
Utskick 
Årsmötet planeras till den 30 januari 2021. Styrelsen beslutade att precis som tidigare år 
skicka ut julbrevet på traditionellt vis d.v.s. via posten. Fredrik Engström kontaktar SKK för 
adresslistor. 
 
Digitalt möte 
Roger Larsson kontaktar SKK för att undersöka möjligheten att få hjälp vid digitalt årsmöte. 
Roger Larsson kollar även med Scandic Luleå och preliminärbokar om fysiskt årsmöte skulle 
bli aktuellt. 
 
Diplom och pris till årets hundar 
Åsa Nilsson undersöker tillgången på priser och diplom. 
 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
Kontaktuppgifter webbmaster 
Fredrik Engström har varit i kontakt med FA och uppdaterat SNFK’s kontaktuppgifter. 
 
Sponsorer 
Lisa Lindberg går igenom SNFK’s sponsorer på hemsidan och uppdatera dessa. Trixie 
Vildmarkscenter samt Nyhlens Hugosons logga saknas. Fredrik Engström fortsätter arbetet 
kring nya sponsorer. 
 
Årsboken 
Lisa Lindberg och Roger Larsson börjar skissa på SNFK’s bidrag till årsboken. 
 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 8 december, klockan 19:30, 2020 via Teams. 
 
Beslöts att: 
Nästa möte äger rum den 8 december klockan 19:30 via Teams. 
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§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE 
Åsa Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
Justerat 
Roger Larsson 
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