,Protokoll för styrelsemöte i Nedre Norra Fågelhundsklubben.
21 juli 2019 i Albacken
Närvarande: Jan Svensson, Kajsa Vallström, Eva Perman, Kristina Edh, Jenny Westerlund. Adjungerad Emelie Holten.
Förhindrad Rasmus Karlsson, Anne Terese Skott Dahlgren och Tobias Eriksson
§ 12.

Ordförande önskar alla välkomna till mötet. Passar på att tacka för gårdagens givande
kommissarieutbildning. Väldigt kul att så många ville närvara. Deltagare var Jan Svensson. Jens Larsson,
Fredrik Ekedal, Stefan Sandnes, Per Grönlund, Kari Lautamäki, Ida Jacobsson, Jenny Westerlund, Emelie
Holten. Kursledare var Eva Perman, Kristina Edh och Lena Larsson.

§13.

Mötet godkände dagordningen.

§14.

Till mötessekreterare valdes Eva Perman.

§15.

Till Justerare valdes Kristina Edh

§16.

Ordförande läser upp föregående protokoll, som läggs till handlingarna.

§17.

Kassören informerar om läget.

§18.

Ansvarsområden. Vi ska förtydliga ansvarsområden.
Jaktprovsansvarig och markansvarig har ett samarbete då det går in i varandra.
Vi har i nuläget ingen materialförvaltare. Beslutar att dela upp materialet. En ansvarig för startpistoler, Eva
undersöker med Polisen vilket förfaringssätt vi ska ha med dessa. Mässmaterialet förvaras hos CWS. Vi
söker även en prisförvaltare, både för hederspriser och vandringspriser. Vi ska få förvara våra
vandringspriser på Bruksvallslidens Hotell, de ska få välja ett skåp till skäligt pris som passar in i miljön.
Vårt krav är skåpet ska ha belysning och lås.
Jenny är kontakten i styrelsen till utställningsansvarig, undersöker med tidigare ansvarig PS vilka domare
som är bokade inför 2020. Snabbt boka domare till utställningar 2020 om det inte är gjort. Diskussion om
att eventuellt flytta någon utställning, kollar med specialklubbarna om de vill arrangera utställning i
samband med vår klubbdag i ett rullande schema. Vi vill att klubbdagen ska bli ett mer attraktivt
arrangemang. Lägre kostnad och fler familjevänliga aktiviteter. ”Meeting tävlingar” Ansvariga för att
planera klubbhelgen är KV, EH och JW

§19.

Rapporter:
Kristina var på mötet med Länsstyrelsen, informerar vad de diskuterade. Ett mycket givande möte.
Provledningar är nu klara inför hösten, dock kommer det troligen bli problem med att anlita domare då vi
oavsiktligt är väldigt sent ute.
Bruksvallarna 17-18/8 provledning SS och ATSD & ASD har 4 av 4 domare tillfällen klara.
Edevik 7-8/9 provledning NS och FE har 3 av 4 domare tillfällen klara.
Jättendal 14-15/9 ingen rapport
Bruksvallarna 20-22/9 provledning KE, EP och KV har 4 av 8 domare tillfällen klara.
Bruksvallarna 5-6/10 provleding KP och BE har 1 av 4 domare tillfälle klara.
Förläggning är klar på alla fjällprov, dock är restaurangen i Bruksvallsliden stängd 5-6 oktober.
Skytteansvariga för proven i Bruksvallarna är SS och JW.
Vi har ansökt hos PUR att arrangera mittiveckan jaktprov under hösten, samt utöka provet i 21-22
september med en dag. Inget svar av PUR ännu. Vi ska ge PUR tips på att ta fram snabbare och enklare
beslutsgång. Det blir svårt att arrangera och planera jaktprov när besluten tar lång tid. Sponsring, Janne
informerar om läget, vi diskuterar huvudsponsorer och aktivitet sponsorer. Eva ska tillfråga MF om den vill
vara ”pris jagare” för NNFKs lotterier. Det gäller i första hand de prov som har jaktprovsmiddagar. Kina
rapporterar om läget med Vestgård Game Fair, där vi önskar flera som står i NNFKs monter. Det finns idag
några finare priser för ett lotteri på plats. Vi ska använda oss av NNFKs kläder, CWS inventerar materialet
som hon hämtat.

§20.

Inventering. Jan har hämtat det som fanns hos tidigare materialförvaltare. Vilket var i mycket god ordning.
Vi har mottagit 7 st startpistoler KV upprättare en lista för uttag och tillbakalämning samt rengöring av
pistoler. Pistoler ska gås igenom extra noga efter varje säsong.
En hel låda med ”gamla” priser såsom ”pirakripan” ”dubbelripan” samt keramik ripor. Vi beslutar att dela
ut dessa fina priser på årets huvudprov.
Eva kontaktar Grafex för beställning av domarböcker 100 kvalitet och 50 konkurrens.
FE köper två skrivarkablar då den som fanns saknades.

§21.

Vi tackar ja till inbjudan att medverka i det vi kallar för Vorsthematchen. 4 st hundar och en
domare/lagledare. Vi föreslår att NNFK står för sina kostnader alltså ingen anmälningsavgift. Eva föreslås
som domare då det är ett ypperligt tillfälle då hon är på sluttampen i domarutbildningen.

§22.

Årsmötet planeras till skottdagen, alltså 29.e februari. Kina till frågar NN om den vill hålla föredrag, samt
kurs dagen efter. Kajsa frågar NN om att hyra NN för föredragslokal samt lokal för kurs. NNFK ska bjuda
medlemmar på föredrag och fika. Allmänheten ska bjudas in till föredrag för en skälig kostnad.

§23.

Jaktprov våren 2020.
28-29 mars Bruksvallarna FE och JW
13e april Rundhögen
18-19 april Rörvattnet KL och PH samt IJ
24-26 april Lofsdalen LL och JL samt JS
Vi ansöker hos PUR att arrangera mittiveckan prov mars och april

§24.

Utställningar 2020 2021
24/4-20 Lofsdalen, ansvarig Provledingen
24/5-20 Specialhundklubbarna Östersund
14/6-20 Klubbdagen
23/4-21 Lofsdalen
23/5-21 Specialhundklubbarna Östersund
20/6-21 Klubbdagen

§25

Apportdomare:
MK är klar
Förslag på SS, PG Eva tillfrågar om de vill
EH, JS, JW skickar själva in ansökan.

§26

Predatorjakt.
NNFK ska aktivt verka för predatorjakt för att främja våra hönsfåglar.
NNFK betalar predatorkortet för de som anmäler sig. Vi ska verka för att få ett samarbete med
Jägareförbundet, Jan tar kontakt. Eva kontaktar NN för eventuellt pris i en poängtävling.

§27.

Hemsida. Eva och Kina arbetar med att modernisera hemsidan. Erbjudande från Hemsida 24, betala för 3 år
framåt. Vi tackar nej då vi inte vet hur det landar med planering av gemensam hemsida via FA
Facebook. Då det finns både en sida och en grupp blir det ganska förvillande, beslutar att stänga sidan för
inlägg. Sidan kommer att användas som informationssida till medlemmarna från styrelsen. Gruppen är
öppen för debatter, frågeställningar och övrigt.

§28.

Övriga frågor.
Messengergrupper ska skapas till alla prov, för snabb kommunikation.
NNFK ska erbjuda specialklubbarna att arrangera träningar på träningsmarkerna tillsammans med oss i ett
rullande schema. Det gäller de mest attraktiva dagarna i augusti och april. Kina upprättar ett rullande
schema som skickas ut.
Eva tar kontakt med Vuxenskolan för eventuellt samarbete.
Uppdatera hemsidan snarast med:
Söka medlemmar som vill stå i montern på Vestgård Game Fair.
Söka en prisförvaltare, tillika räknare. Städa bort gamla länkar.
Skapa gällande e-post adresser till styrelsen

§29.

Eva sammanfattar dagens protokoll.

§30.

Ordförande tackar för ett mycket bra möte. Många frågor är lösta och vi ser fram emot höstens aktiviteter
och jakt.
Ordförande Jan Svensson

Justerare Kristina Edh

Sekreterare Eva Perman

