NNFK styrelsemöte, telefonmöte, 30 september 2019 kl.19.00
Närvarande: Jan Svensson, Kajsa Vallström, Kristina Edh, Jenny Westerlund, Emelie Holten,
Eva Perman
§.1 Mötet öppnas av ordförande Jan Svensson
§.2 Val av justerings person – Jenny Westerlund
§.3 Föregående protokoll läses igenom av sekreterare Kajsa Vallström
§.4 Höstprov -20
Inplanerade prov:
5-6/9 Edevik
18-20/9 2020 Pointerklubbens huvudprov + NNFK 2 dagar
2-4/10 NNFK huvudprov
Skogsprov
Mitt i veckan prov from 19/8 (19/8 endast UKL max 2 partier)
§.5 Utställningar -20
Bringåsen 24/5
Klubbdagen 14/6
Västgård game fair 25/7
Jenny kontaktar domare som vi kommit överrens om.
Jenny börjar kolla på domare inför 2021
Arbetsgrupp för utställningarna: Ulrika, Jenny, Marita + 3-4pers till utifrån
§.6 Klubbens material och förvaltning
Kristina har pratat med Caroline W, där vi får hyra ett rum (Mörsil) till klubbens material, hon
kommer då ansvara för inventeringslistor, beställningar, påfyllning m.m. Kristina kollar pris
och återkommer.
Kajsa kollar om det går att hyra något i Bruksvallarna så delar av klubbens material.
Arbetssätt för provledning och kommissarier, bättre framförhållning behövs!
Lista vart allt finns och ansvariga med telefonnummer skall upprättas.
”Väskor” inför alla kommande prov görs iordning i förväg och hämtas upp i god tid. Ska
innehålla diplom, priser, domarböcker, pennor, kommissarie handledning, checklistor före
och efter prov, rapportering till kassör etc.
§.7 Arbetsgrupp Västgård
Utställningen – utställningsgruppen, se punkt 5
Mässgrupp – Jan Svensson, Eva Perman, Kristina Edh, Jenny Westerlund + folk några utifrån
(hålla i montern och grillkväll med övriga klubbar)

§.8 Lotterier
*Jakthelgslotteriet – Jan kollar med Tobias hur läget är efter västgård / FAKTURA
*Lotteriet på NNFKs huvudprov 100lotteri á20kr, alla lotter sålda!
§.9 Årsmötet -20
Emelie och Jan kollar lämpliga lokaler, kommer med förslag/bokar
Föreläsare är bokad: Elin F. Wittusen, Kennel US
Eva tar på sig att fixa annonser till årsmötet m föreläsning och västgård.
§.10 Rapporter
Ordf.
Kassör – Behöver få in alla prislistor/startlistor från jaktproven. Ekonomin är god.
Prov ansv – några nya mitt i veckan prov har kommit ut
Mark ansv
Hemsida/Facebook
§.11 Övriga frågor
FA – Vi fick backning från PUR ang annonsering av prov, vi har ansökt hos PUR och skickat
in till FA’s hemsidan. 22 juli skickades annonserna in, de ligger fortfarande inte ute på
hemsidan.
Vi behöver göra en skrivelse till FA, Kristina tar på sig det.
Organiserad träning – NNFK går ut med en skrivelse till övriga klubbar. Hur vill de lägga
upp det? Vi förklarar varför vi vill ha organiserad träning och hur vi tänker kring det.
Kopia skickas till samebyn och länsstyrelsen.
Klubbdagen – Kajsa kollar bokning med Bringsåsen och om det finns någon skjutbana i
närheten.
Skåp till våra vandrings priser kommer att sättas upp på Hotell Bruksvallsliden –
kostnadsförslag?

Övriga beslut
2019-09-02
Jan har fått fråga från NN ang domargåvor. Förslag på vad vi isåfall skall ha och skall vi ha
det på alla prov, även mitt i veckan proven?
Beslut tas att domargåva skall vara på alla prov. Provledningen får själv sköta vad det skall
vara och köper in det själv, max 200:- (självklart fritt att fixa sponsring)
Nästa möte 2 December kl 19.00

Ordförande Jan Svensson

Justerare Jenny Westerlund

Sekreterare Kajsa Vallström

