
 
 
 
STYRELSEMÖTE SNFK  
 
Datum: 22-03-17 
Plats:  Digitalt 
Närvarande:  Olov Å, Jeanette P, Lisa L, Samuel F, Magnus S, Klas D, Fredrik K 
 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 
 
§ 2 VAL AV SEKRETERARE  

Fredrik K  
         
§ 3 VAL AV JUSTERARE  

Magnus S 
 
§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORNDNING 

Styrelsen godkännande dagordningen 
 
§ 5 AKTIVITETSPLAN 2022 

Styrelsen gick igenom och uppdaterade aktivitetsplanen, se bilaga.  
Lisa lägger upp aktivitetsplanen på ”drivern”. 
När aktiviteterna är beslutade och kompletta lägger Lisa upp dem löpande på SNFK:s 
webb.  

  
§ 6 FJÄLL-SM 

 Samebyn har haft invändningar ang nyttjande av marken i Smullevagge. Rolf 
Sandström har hjälp provledningen att lösa detta med dem. För att undvika 
missförstånd och skapa förståelse för varandras verksamhet fattade styrelsen 
beslutet att Rolf ska vara SNFK:s kontaktperson gentemot samebyarna i  
markfrågorna. 

 SM-diplom. Olov kontaktar Janne Andersson för att lösa detta 
 Kommisarieväskans innehåll inventerades och följande kompletteringar ska göras 

o Startskott. Klas löser det 
o Vin- och whiskeyglas. Magnus och Olov kollar med Åsa och löser det 
o Dator och skrivare. Olov löser det 

 
§ 7 RESEERSÄTTNING DOMARE   

FA har lämnat ett förslag. Milersättningen ligger kvar på 18.50 kr men domarna får en 
kostnadsersättning om ytterligare 14 kr per mil. Viktigt att det hanteras rätt av 
provledningen och domarna när skriver sina ersättningsblanketter. 
 

§ 8 AVGÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR 
Styrelsen fattade beslut att ge alla avgående medlamar en värdecheck hos Fritid & 



vildmark i Piteå. Olov löser detta. 
 

§ 9  KASSÖR  

Styrelsen söker fortfarande en kassör. Styrelsen fattade beslutet att Olov löser ekonomin 
tillsammans med Klas.  
 
 

§ 10  ÖVRIGA FRÅGOR  

 Utifrån sitt ansvarsområde lämnar kommittéerna förslag till styrelsens som fattar 
beslut. 

o Olov kollar med Rolf och Roger om de kan ta på sig ansvaret att 
samordnare tävlingskommittén. 

o Magnus och Jeanette är ansvariga för utvecklingskommittén 
o Lisa ansvarig för informationskommittén 
o Mikael Kangosjärvi är resultatansvarig 

 
 Fredrik och Lars-Erik Sjöblom kommer att delta på FA:s årsmöte i Sundsvall  13-15 

maj.  

 Magnus presenterade en idé att David Carr skulle filma och dokumentera ett jaktprov 
med drönare. Styrelsen ställde sig positiva till denna idé. 

 
§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Näsat styrelsemöte blir ett fysiskt möte i Tjärnberg den 22 april kl 18.00. Olov återkommer 
med ytterligare information. 

 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

 
 
Luleå 2022.03.20 
 
 
Anteckningar: 
 
 
Fredrik Karlsson 
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Magnus Söderström   Olov Åhman 
 
  

 


