STYRELSEMÖTE NEDRE NORRA FÅGELHUNDSKLUBBEN

Styrelsemöte 2017-10-24
Skypemöte kl 20:00
§.41 Mötet förklarades öppetav ordförande Åsa Vilson
§.42 Johan Fredholm valdes till sekreterare

YOUR NAME

N Ä R VA R A N D E

§.43 Val av justerare gjordes och Kjell Bygdeståhl blev vald

Åsa Vilson
Johan Fredholm
Pernilla Stennek
Helena Nilsson
Helga Fredholm
Kjell Bygdeståhl

§.44 Dagordningen godkänndes.

P ROF ES S ION / JOB TITLE

§.45 Föregående protokoll gicks snabbt igenom.

§.46 Jaktprov
Uppsummering av höstens prov.
Många prov med oerfaren provledning, men det har gått ganska friktionsfritt. 			
FA har ev. fått in en anmälan om fusk vid lottning under ett NNFK-prov men 			
inget som gått vidare till NNFKs styrelse. Det är en allvarlig misstanke och styrelsen 		
skall se hur framtida lottningar skall gå till för att misstanke aldrig skall uppkomma.
Det nya systemet kommer att automatiskt lotta så att det kommer att lösa sig av sig 		
själv. Styrelsen kommer att följa upp för att kika på vad som har hänt.
Endagarsprov November.
Niklas Sundberg önskar arrangera 3 st. endagarsprov i Mittådalen 16,17 och 18 		
november. Styrelsen uppskattar initiativet men är också tydliga med att proven inte får gå
minus och belasta klubbens ekonomi. Johan kontaktar Niklas S. och hör hur provledningen
resonerar. Johan skall även kolla om Niklas S har datasladden till klubbens dator.
NNFK och FAs fyra-dagars prov i Bruksvallarna. Fjällpokalen och SM 28/9
Helga redovisar ekonomin för proven och NNFKs prov gick plus minus noll.
Styrelsen är enig om att provledningen och runtomkring-arrangemanget från styrelsens
sida har varit mycket bra. Så bra att Fjäll-SM och Fjällpokalen kommer att arrangeras i
Bruksvallarna höst 2018. Viktigt för NNFK som arrangör och för jobbet med sponsorer.
Helga och Johan skall ha möte med Bruksvallsliden om fortsatt sammarbete.
Helena sätter ihop lite olika provledningspaket som kan ligga ute hos
styrelsemedlemmar.
Ersättning provledning - Fristarter kommer att utgår mycket pga. det nya systemet
men också för att medlemmar inte hinner med att använda dom. Styrelsen beslutar
att summan av en provstart kommer att betalas ut. Det betyder att från årskiftet är
ersättningen 400 kr. per dag.
Alkoholinköp av provledningen för NNFK-prov skall hållas på rimlig nivå.
Ett glas vin eller en öl till maten bör vara rimligt och inom ramen av rimlig nivå vid
domarmöte bjuda på alkohol. Klubben ska inte bidra till att ansvariga för provet och/eller
domare uppvisar bristande uppförande eller brist i uppmärksamhet vid bedömning
av provet eller vid resultatpresentation i samband med middag eller direkt vid avslutat
prov. Klubben har ett ansvar att vårda och stärka vårt varumärke för framtiden och
framtida nya medlemmar. Åsa skall ta upp frågan med FA och domarriktilinjer.
Fristarter - kommer i och med det nya systemet att falla bort. Se även punkt ovan.
Utbildning av provledningar - vi inväntar det nya systemet och får sedan se hur det
bli och hur klubben skall gå vidare. Viktigt är att provledning känner till regler och
bestämmelser.
Domargåvor - är i nuläget 150 kr. Helga kollar upp några alternativ, giveaways etc.
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Vårens provledningar - Lofsdalen, Rörvattnet, Bruksvallarna och 2x Rundhögen.
Ordförande kollar provledningar och marker i Lofsdalen.
SM & Fjällpokalen planeras att köra samma datum som i år.
Sista helgen i september. 26-29

SID 2

§.38 Utställning
2018 års utställningar . Camilla Karlsson är utställningsdomare I Lofsdalen.
På klubbdagen i Sundsvall är Wenke Posch-Anger domare. Eva Jönsson dömmer
utställningen i Östersund i slutet av maj.

YOUR NAME
P ROF ES S ION / JOB TITLE

§.39 Övriga frågor
Försäljning av profilkläder
buffarna är på väg, inventering av mössor som ligger ute skall göras till december.
§.40 Tid för nästa möte
Början av december. Datum bestäms senare. Ordförande meddelar.

SEKRETERARE

JUSTERARE

