
STYRELSEMÖTE SNFK 

Datum: 	 2022-10-26

Plats: 	 	 Luleå Dagertunskontor

Närvarande: 	 Ordf. Olov Å, Magnus S, Lisa L, Jeannete P, Klas D, Fredrik K


§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande öppnade mötet


§ 2 VAL AV SEKRETERARE 
Fredrik K


§ 3 VAL AV JUSTERARE 
Klas D


§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORNDNING 
Styrelsen godkände dagordningen


§ 5 EKONOMI 
• Klubbens resultat per den 17 oktober 2022 ligger + 9.000:- och likviditet är god.

• Fortsatt dialog pågår med FA om ersättning för förlusten vid vårens vinter SM i Arjeplog. 

Dessa kostnader är bokförda och upptagna i resultaträkningen 2022.10.17.


§ 6 20 ÅRS JUBILEUM 
• Fredrik föredrog det förslag på upplägg som han och Roger tagit fram.


• Styrelsen fattade beslut att bjuda in till årsmöte och 20-års jubileet till den 21 jan 2023.


• Styrelsen beslutade att Olov tar ut en ny medlemslista från SKK. Och att vi i styrelsen sedan  
kontaktar och bjuder in nya och yngre medlemmar specifikt till årsmötet och jubileet.


• Styrelsen fattar beslut att middagen får kosta 350:-/per pers. Fredrik och Magnus tar in 
offert.


• Lisa och Jeanette kommer att vara behjälpliga att hitta bilder till jubileet. Fredrik tar detta 
med  Roger.


• Styrelsen skickar med ett förslag om att någon från resp klubb berättar om raserna.


• Jeanette och Lisa publicerar en ”save the date” för den 21 jan 2023 på FB och snfk.se.  


• Klas kallar till årsmöte enligt regelverket. 


• Styrelsen beslutade att årsstämman inte kommer att sändas digitalt.


§ 7 KOMMITERERNA 
Olov redogjorde för kommittéernas uppdrag och sammansättning. Styrelsen beslutade att 
Jeanette och Lisa lägger ut information på webben. Se bilaga.


§ 8 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Jeanette tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag tillsammans med Fredrik och Lisa på hur 
klubben ska hantera och tillhandahålla merchendise prylar via Byamössan eller annan leverantör. 
Jeanette kollar även med Maggan i Kalix som har kunskap i ärendet. 


§ 9 FÖRSLAG AKTIVITETSPLAN 2023 (PREL) 
Olov föredrog aktivitetsplanen för 2023. Se bifogad plan




§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Styrelens beslutade att hänskjuta till årsmötet att beslut om, att styrelsen fastställer riktlinjer för 
tävlingsledningen.


§ 11 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Digitalt möte onsdag den 8 december kl 18.00. Observera nytt datum. Fredrik hade förhinder den 
7 dec. 


§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Datum:


Protokoll


Fredrik Karlsson


Justeras


Klas Dagertun		 	 	 	 



