
 
 

Protokoll styrelsemöte 22-02-16 
 
Närvarande: 
Olov Åhman  
Lisa Lindberg  
Jeanette Persson  
Magnus Söderström  
Samuel Fjällborg 
 
Förhindrad att närvara: 
Fredrik Karlsson (ledamot), Klas Dagertun (ledamot) 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Olov Åhman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE  

Mganus Söderströmvaldes till sekreterare. 
         
§ 3 VAL AV JUSTERARE  

Lisa Lindberg  
 
§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORNDNING 

Dagordningen godkändes  
 
§ 5 AKTIVITETSPLAN  

Preliminär aktivitetsplan föredrogs med utrymme till förändringar och godkändes 
 
§ 6 FA:S 4 ÅRSPLAN 

SNFK har fått förfrågan om att arrangera ett par statusprov i den 4 åriga planen enl nedan 
förslag 
2023 31/8-3/9 skogs-sm , pokal 
2024 30/8-1/9 skogsprov, 19/4-21/4 pointerklubbens huvudprov  
2025   4/9-7/9  skogs-sm – pokal samt 24/4-27/4 vinter-sm, pokal 
 
Beslut: SNFK åtog sig att arrangera förslagna prov 
 

§ 7 KOMMISARIEVÄSKA 

Kommissarie väskan måste inventeras och uppdateras så att allt material finns. 
Beslut: Magnus Söderström åtog sig att ta ansvar för kommissarie väskan samt inventera och 
uppdatera den 
 

§ 8 ÅRETSA HUNDAR 

Beslut: Magnus Söderström åtog sig att ta ansvar för utdelning av priser för årets hundar 
 
 

§ 9 AVGÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR 

Beslut: Styrelsen beslutade att avtackning av avgående styrelsemedlemmar skall ske.  
Hur och vad tas på nästa styrelsemöte då de är lite utspridda 
 



 
 
§ 10  

ÖVRIGA FRÅGOR  

Jeanette informerade om sitt samtal med NNFK 
Kommissarie program – Olov informerade att FA nog har sitt klart innan hösten  
Beslut: Att fortsätta med nuvarande program tsv och avvakta till FA har sitt färdigt  
Skall vara klart till höst proven  
 
Förslag på att utveckla kommittéer i förening med olika ansvarsområden 
Bilda en Tävlings – Utvecklings - Info kommitté  
 
Beslut: Utveckling ansvarar Jeanette Persson och Magnus Söderström för  
Jeanette tar även ansvar från styrelsen gällande utställning och pratar med Gerd Larsson och 
Maggan  
 
Kassör: Samuel Fjällborg är tillfrågad som kassör men vill gärna veta lite mer vad det går ut på  
Beslut: Olov pratar med Klas Dagertun hur det tidigare är uppsatt 
 
 

§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Torsdagen den 17 mars kl 18.00 via TEAMS  
 
 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

 
Olov Åhman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  
Vid protokollet 
Magnus Söderström 

 
Justerat 
Lisa Lindberg 

 


