NNFK telefonmöte 11 maj 2020 kl. 20.00
Närvarande: Eva Perman, Jan Svensson, Jenny Westerlund, Fredrik Ekedahl, Kristina Edh,
Kajsa Vallström, Emelie Holten, Christina Persson
§.1 Mötet öppnas
§.2 Sekreterare - Kajsa Vallström
§.3 Val av justerare - Kristina Edh
§.4 Godkännande av dagordning
§.5 Föregående protokoll
Kajsa skriver ihop hur messengergrupper ska användas!
§.6 Jaktprov
✗ Preliminära jaktprov hösten 2020:
19 augusti – mitt i veckan
20 augusti – Västra kall/mitt i veckan
21-22 augusti – Blåsjön
23 augusti –Rörvattnet/mitt i veckan
26 augusti – mitt i veckan
2 september – mitt i veckan
5-6 september – Edevik
9 september – mitt i veckan
16 september – mitt i veckan
18-19 september Bruksvallarna (Pointerklubbens huvudprov + NNFK)
23 september – mitt i veckan
30 september – mitt i veckan
2-4 Oktober Bruksvallarna (NNFK’s huvudprov)
7 oktober – mitt i veckan
14 oktober – mitt i veckan
21 oktober – mitt i veckan
28 oktober – mitt i veckan
4 november – mitt i veckan
11 november – mitt i veckan
(2st skogsprov)
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Alla medlemmar måste hjälpa till med mitt i veckan proven! Vill vi ha kvar de proven
måste vi hjälpas åt att ställa upp med marker.
Domare inom NNFK område kommer även behöva ställa upp lite extra under denna
period med COVID-19
NNFK är ansvarig för Vorstehmatchen 2020, planen var att köra den i slutet av
Augusti. Beslut tas att flytta till Oktober.
GS klubben har skickat förfrågan att hålla huvudprov 2021 hos NNFK
När specialklubbarna ansöker om att ha huvudprov hos oss, regler? Varannat år?
Erbjuda i oktober i samband med huvudprovet?
Förslag att permanenta SM/fjällpokal höst i Bruksvallarna har kommit hos FA

§.7 Utställningar
✗ Vi har fått ok att köra utställning enligt SKK’s riktlinjer med begränsningar.
Utställningar kommer att anpassas för att minimera risken för kontakt med andra
personer.
✗ Maj utställningen i Bringsåsen är flyttad till 7 November 2020 inomhus i Krok.
✗ Utställningen 14 juni 2020; nuvarande domare kan ej döma då hon har långväga.
Alternativ domare kollas upp! Klubbdagen är inställd, kan förhoppningsvis arrangeras
i samband med utställningen i November.
Uppdatering 2020-05-19; Domare Peter Hoyer, ringsekreterare Kerstin Frändegård
✗ Jan ringer ansvarig för Västgård för att få besked (om ej ok att köra är planen att
flytta till november, förslag att köra dubbelutställning helgen i november)
§.8 Rapporter
Ordf.Kassör–
De konton vi beslutade att avsluta är nu avslutade.
Vi har gått +/-0 under våren 2020 då all verksamhet ställdes in.
Struligt med utbetalningar till Norge. Förslag att de får en fristart som de måste
använda inom ett år.
Prov ansv– se under §6. jaktprov.
Mark ansv- Kontakt med samebyn vid jaktprov? För att bevara relationen med samebyn
och informera vilken mark vi kommer använda
Mark ansvarig skriver ihop något och pratar med ordförande samebyar, vad
kan vi göra för att underlätta.
Hemsida/Facebook §.9 Övriga frågor
✗ Vi har fått fråga om samarbete med övriga klubbar?
Beslut: vi vill hålla bra dialog, kollar upp vad kan vi erbjuda varandra.
✗

Samarbete med jägareförbundet ang fjälljakten. Jan tar första kontakten för
samarbete och för att få direkt information till styrelsen.
Viktigt att medlemmar går på möten och aktiviteter hos jägarförbundet.
Ta reda på hur vi aktivt engagerar oss i vår krets på jägarförbundet.

✗

Christina P har kollat upp möjligheter till stöd /pengar vid aktiviteter.
Hos jägarförbundet finns det pengar att söka. Vi söker pengar för klubbdagen i
november.

✗

Problem med hur jaktprovskritiken redovisas. Manual för hur kommissarien ska
skicka in det finns, påminnelse till alla kommissarier?
Klubbens redaktör ska även gå igenom kritiken så allt blir i rätt format inför avance’s
årsbok. Behörig ska kunna gå till en plattform med lösenord och hämta hem all kritik
för klubben.

✗

Uppdatering av NNFK’s kommittéer 2020:
Utställning – Jenny, Ulrica, Sanne
Västgård – Janne, Kina, Eva, Sanne, Caroline
Sponsring – Fredrik, Janne, Kari, Kicki P, Sandra

§.10 Tid för nästa möte

1 juni 2020 kl.19.00

§. 11 Mötet avslutas

________________________
Ordförande Jan Svensson

_________________________
Justerare Kristina Edh

___________________________
Sekreterare Kajsa Vallström

