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Närvarande: 
Klas Dagertun (Vice ordförande/Ledamot) 
Fredrik Karlsson (Ledamot) 
Magnus Söderström (Ledamot) 
Lisa Lindberg (Ledamot) 
Fredrik Engström (Sekreterare/Ledamot) 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Klas Dagertun hälsade alla välkomna till styrelsemöte nr 7, 2022 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    ÅRSMÖTE 
Årsmötet kommer att äga rum den 29 januari klockan 15:00, 2022 via Teams. Klas Dagertun 
kommer hålla i själva årsmötet. Klas Dagertun och Lisa Lindberg tar fram mötesunderlaget. 
Underlaget distribueras till styrelsen innan utskick till anmälda medlemmar genomförs. 
Materialet distribueras innan själva mötet. Noterades att styrelsen diskuterade 
valberedningens förslag till val som dock, vilket brukligt är, inte inkluderade personval till 
valberedningen som skall bestå av en ordförande och två ledamöter. I den dialog Klas fört 
med valberedning, styrelse och medlemmar inför årsmötet har det framkommit att Lars-Erik 
Sjöblom, Roger Larsson och Fredrik Engström kan ställa upp som valberedning. Klas 
Dagertun förslog att styrelsen anmäler detta som ett förslag till årsmötet så att alla deltagare i 
god tid innan årsmötet kan få möjlighet att överblicka de beslutsförslag som läggs fram. 
Styrelsen beslutade att så göra.  
 
 
§ 5 ÅRETS HUNDAR 
Årets SNFK hundar: 
UKL  Giddesdotters B Speja Fredrik Karlsson  
ÖKL Skeirutj Raija  Olov Åhman 
SKL Skeirutj Raija  Olov Åhman 

 
 

§ 6 FJÄLLJAKTSUTREDNINGEN 
Fredrik Karlsson informerade om de arbetet som genomförs beträffande fjälljaktsutredningen 
tillsammans med Jägarförbundet och just nu ett 10-tal olika lokal- och rasklubbar i regionen. 
Projektet behöver finansiering för att anlita skribenter och köp av programvara. Fredrik eskar 
om beslut på 10-15.000 kr från Styrelsen i SNFK under 2022 för att tillsammans med de 
andra intressenterna finansiera arbetet. Fredrik kommer löpande att rapportera projektets 
utfall till styrelsen. Styrelsen fattade beslut att bevilja finansiering med 10-15.000 kr till 
projektet.   
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§ 7 MÖTETS AVSLUTANDE 
Klas Dagertun tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
  
 
 
Vid protokollet 
Fredrik Engström 

 
 
Justerat 
Lisa Lindberg 
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