NNFK styrelsemöte, telefonmöte 2 december 2019
Närvarande: Kajsa Vallström, Jan Svensson, Kristina Edh, Eva
Perman, Jenny Westerlund
§.1 Mötet öppnas av ordförande Jan Svensson
§.2 Val av sekreterare – Kajsa Vallström
§.3 Val av justerare – Jenny Westerlund
§.4 Dagordning godkändes av samtliga
§.5 Föregående protokoll – Kajsa läser igenom
Beslut att Caroline W blir materialansvarig för utsällnings/mäss materialet, Kajsa V
materialansvarig för jaktprovsgrejerna. Respektive materialansvarig 2000kr/år.
Inventeringslistor skall sammanställas.
Pistolerna ska in 2 ggr/år till pistolansvarig Stefan Sandnes.
Jaktprovslotteriet väntar kassör på en redovisning från ansvarig, lotter för 2800kr är
sålda.
§.6 Jaktprov
Hösten har innehållit många prov och responsen har vart väldigt positiv. Mitt i veckan
proven kommer att fortsätta under våren, NNFK ansöker om att få börja i mitten av
februari.
Vårens alla helgprov är klart med provledning, kommissarie etc.
Under påskhelgen kommer NNFK att ansöka om att ha 1 parti/dag under tre dagar (i
Edevik). Domare är klart.
Vi tror på rekordmånga jaktprovsstarter under hösten 2019, Emelie kommer med
redovisning.
Vorstehmatchen 2020 är NNFK huvudansvarig. Förslag 22-23/8.
§.7 Utställningar
Alla utställningar under 2020 & 2021 har domare tillsatta, förutom Bringsåsen 2020,
Jenny fortsätter att leta domare.
Kollar upp ringsekreterare och funktionärer från NNFK.
§.8 Rapporter
Ordf. – Åsa Vilson i valberedningar har startat jobbet inför årsmötet.
Kassör –
Prov ansv –
Mark ansv
Hemsida/Facebook -

§.9 Övrigt
*Årsmötet – lokal är klart och inbjudan har gått ut. Utskick fixas om att medlemmar
skickar in motioner & förslag till valberedning.
*Söndag 19 Januari 2020; Fysiskt möte i Östersund för styrelsen samt hösten/vårens
kommissarier & arbetsgrupperna inför kommande utställningar, västgård. Lunch &
fika ingår.
*Uppdatering av kommissarieprogrammet – NNFK beslutar att en uppdatering skall
göras. Kommissarieprogrammet kan då köras på mac dator ihopkopplat med
anmälningssystemet ”simplesignup”. Uppdateringen kostar 5800kr. När allt är klart
kommer övriga klubbar att bjudas in till användandet.
*Prisräknare för vandringspriser – efterlyses
*Årets NNFK medlem – lägger ut på hemsida/facebook om att medlemar ska skicka
in förslag.
*Höstträning 2020, förslag 16-18 augusti. Jan S ansvarig.
§.10 Tid för nästa möte
Söndag 19/1 kl. 10.00
§. 11 Mötet avslutas

Ordförande Jan Svensson

Justerare Jenny Westerlund

Sekreterare Kajsa Vallström

