STYRELSEMÖTE NEDRE NORRA FÅGELHUNDSKLUBBEN

NNFK styrelsemöte Telefonmöte via Skype, 10 januari 2019 kl. 1900.
§.1 Mötet öppnas av ordförande Stefan Åkesson
§.2 Till sekreterare valdes Johan Fredholm
§.3 Till justerare valdes - Helena Nilsson
§.4 Dagordningen godkändes av samtliga

YOUR NAME

N Ä R VA R A N D E

§.5 Föregående protokoll gicks igenom av sekreterare Johan, inga oklarheter.

Stefan Åkesson
Pernilla Stennek
Helena Nilsson
Helga Fredholm
Kjell Byggdeståhl
Claes Kennedy
Johan Fredholm

§.6 Kjell gick igenom jaktprov 2019. Separat kalender har skickats ut och Kjell tillsammans
med Stefan har
börjatES
få klart
med/provledningar.
Johan är förbokade.
P ROF
S ION
JOB TITLE
Vårens provledningar är klara
Jaktprovsplanering för 2020.
- Intresseförfrågan från FA ang. vinter- SM & Fjällpokalen.
Styrelsen diskuterar att det är svårt då markerna i Mittådalen kan avlysas för rendrift.
2018 stängdes markerna i slutet av mars. 2016 & 2017 i mitten av mars. Styrelsen är eniga om
att tacka nej då vi inte vågar chansa.
- Intresseförfrågan från Pointerklubben för deras huvudprov 18-20 sept. 2020.
Enligt länstyrelsen kan inte rasklubbarna boka själva utan det kan endast göras genom
NNFK som måste stå som bokningsansvarig. Styrelsen är eniga om att om marker skall
bokas av NNFK så skall klubben stå med som arrangör och ha insyn på antal hundar så att
redovisningen blir korrekt. Johan kollar med länstyrelsen om inte rasklubbaran skulle kunna
få boka själva utan att gå genom NNFK. Det skulle underlätta mycket.
§7 Pernilla gick igenom utställning 2019. Alla utställningar har domare.
§.8 Ekonomirapport 2018 av Helga, underlag finns på klubbens dropbox för styrlesen att gå
igenom, Helga drar snabbt igenom och kollar så att det inte finns oklarheter.
§.9 Helena Nilsson, materialansvarig, redogör för att flera startpistoler inte längre är brukbara.
Dom har gåtts igenom av vapensmed och 5 st. har dömts ut och skall skrotas. Styrelsen
beslutar om att så skall göras och att Helena kontaktar polisen om det. Inköp av två nya
startpistoler skall göras, Stefan ombesörjer detta.
§.10.1 Klubbdag 2019. Forswards föreslår, inga invändnignar. 15-16/6,
Stefan har ansökt om dispens så att årsmötet kan hållas under klubbhelgen.
10.2 Kommisarieutbildning NNFK.
Stefan berättar om att det saknas kommissarier och att det vore dags för en utbildning snart
för att få fler kommissarier i klubben. Men även provledare skulle gå utbildningen för att få
bättre insikt. Stefan kollar med Lena L.
10.3 Ansökan om tillstånd för jaktprovslotteri hos lotteriinspektionen verkar väldigt
komplicerat. Men det går att ansöka om lotteri från kommunen. Stefan och Johan kollar upp
det.
10.4 Stefan lyfter om vi skall publicera jaktprovskritiker på NNFKs hemsidan igen då det går
väldigt långsamt för FA att få upp samt att det ibland saknas. Styrelsen beslutar att vi gör ett
försök och att vi kan lägga upp de sk. preliminära.
10.5 Jaktprovslotterie
10.6 Markeringstäcken med NNFK-logga från Kraja. Styrelsen beslutar om priset 370 kr.
st. Då tjänar man ingen på dom men det är en snygg profilprodukt som förhoppninsvis
uppskattas och kan även användas som pris i tex. SKL
Helena Nilsson

Johan Fredholm

