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Närvarande: 
Erik Hårdén (Ordförande) 
Klas Dagertun (Vice ordförande/Ledamot) 
Fredrik Karlsson (Ledamot) 
Magnus Söderström (Ledamot) 
Lisa Lindberg (Ledamot) 
Margareta Lundbäck (Ledamot) 
Fredrik Engström (Sekreterare/Ledamot) 
Samuel Fjällborg (Suppleant) 
Roger Larsson (Valberedningen) 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Erik Hårdén hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 6, 2021 inom SNFK. Dagordningen 
godkändes utan tillägg. 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik Engström valdes till mötessekreterare. 
 
         
§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN 
Lisa Lindberg valdes till justerare. 
 
    
§ 4 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN 
Roger Larsson informerade kring arbetet som nu påbörjats inför årsmötet beträffande ny 
styrelse, 2022. Samtliga ledamöter/suppleanter ombeds att fylla i det underlag som 
valberedningen distribuerat.  
 
 
§ 5 ÅRSMÖTE 
Årsmötet är planerat att genomföras som ett fysiskt möte den 29 januari klockan 15:00 på 
Hotel Savoy i Luleå. Klas Degertun tar på sig att sammanställa all formalia inför årsmötet. 
Lisa Lindberg hjälper till att plocka fram underlag samtidigt som den övriga styrelsen hålls 
informerad. Kallelsen till årsmötet kommer gå ut via e-post och hemsida/Facebook. Årets 
föreläsning kommer belysa ”arbetet kring fjälljakten”. Fredrik Karlsson sätter ihop en 
årsberättelse. Magnus Söderström ser till att information om årets hundar kommer ut via 
facebook/hemsida. Magnus Söderström sammanställer även de meriter som inkommit inför 
nästa styrelsemöte.  
 

 
§ 6 UTSTÄLLNING 2021 
Årets utställning har nu genomförts med bravur. Margareta Lundbäck tar inför nästa år fram 
en checklista över arbetsfördelning för att på så sätt få lite bättre flyt. Ett förslag som 
diskuterades var att inför nästa års utställning även anordna ett apporttest.   
 
 
§ 7 HAPPY DOG OCH NYHLEN HUGOSSON 
Samarbetet med Happy Dog fungerar mycket bra! Alla jägare samt uppfödare har 25 % 
rabatt på hundfoder så länge man kan visa att man är jägare/uppfödare. En ansökan måste 
först göras via Happy Dog. Erik Hårdén kollar med Happy Dog (Carola) om samarbetet 
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skulle kunna lyftas ytterligare en nivå. Erik Hårdén kollar även med Nyhlen Hugosson om det 
skulle gå att få till någon form av samarbete.    
 
 
§ 8 VÅREN 2022 AKTIVITETER 
Styrelsen väntar fortfarande på återkoppling från FA beträffande den inlämnade provtablån. 
Fjällprovet 10-11 september saknar fortfarande provledning. Frågan tas upp på årsmötet. 
 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
Fjällträning 
Erik Hårdén kollar med Ulf Ö samt Håkan A beträffande fjällträning för klubbmedlemmar. 
 
Utställning 2022 
Arbetet utgår från den checklista som Margareta Lundbäck tagit fram. 
 
Apportkurs 
Margareta Lundbäck håller på att undersöka möjligheten att få till en apportkurs. 
 
 
§ 10 NÄSTA MÖTE 
Nästa sammanträde äger rum den 13 januari, klockan 20:00, 2022 via Teams. 
 
 
§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE 
Erik Hårdén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
  
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
Justerat 
Lisa Lindberg 
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