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Protokoll för styrelsemöte 2016-12-12
Skypemöte kl 20.00

§.40 Mötet öppnas
Åsa öppnar mötet.
§.41 Val av sekreterare
Stefan Åkesson
§.42 Val av justerare
Johanna Snell, Åsa Vilson
§.43 Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd.
§.44 Föregående protokoll
Ny logotype och eventuella profilkläder.
I övrigt inget att ta upp.
§.45 Jaktprov
Provledningar vårens prov
Provledningar till samtliga vårens prov är klar.
Prov SM och Fjällpokalen körs i Bruksvallarna även hösten 2017.
Provledningen är klar.
Återgång till kval och föranmälan för Fjällpokal. Förklaring på hemsida under jaktprov?
Domargåvor
Nuvarande domargåvor i form av skålar byts ut. Finns ett antal kvar som kan användas när
domargåvor glömts bort eller vid idétorka.
Provledningen gör inköp av domargåvor i fortsättningen. Riktpris för en domargåva är
100-150 kronor.
§.46 Utställningar

Utställningsansvariga för 2017
Domare är klar inför 2017 års utställningar. Eva Jönsson är klar inför 2018.
Ort - Ansvarig / domare
Brunflo - Pernilla Stenneck / Marianne Holmli
Klubbdag - ? ev Åsa Vilson / Marina Bengtsson
Lofsdalen - ? / Patrik Ragnarsson
§.47 Övriga aktiviteter
Dressyrkvällar
Har startat i Sundsvall / Matfors. Nio gånger kvar varav en kväll med ringträning för Peter
Hoyer. 12 föranmälda, räknar att vara mellan 10 och 15 ekipage per tillfälle.
Skall startas upp dressyrkvällar även i Östersund, Torsta.
§.48 Övriga frågor
Profilkläder inkl. loggan
Stefan ansvarig tillsammans med Johan Fredholm. Stefan tar kontakt med Johan, tar fram
förslag på alternativa produkter. Vi börjar med keps, mössa, vindjacka, buff, väst (softshell),
som var mest efterfrågade i enkät på FB.
Kontrollera även priser för tryck, kostnad kontra antal etc.
Hemsidan
Ersättning hemsidesansvar, Johanna kollar räkenskaper och återkopplar till Åsa.
Vårträning fjäll
Stefan kollar intresset och ansvarar för vårträning. Kontakta Tommy Dadell på länsstyrelsen,
Tommy har koll på bokning av marker. Annons till hemsida och FB samt boka upp
instruktörer. Ersättning till instruktörer i form av betald resa samt boende.
Spontant planerad helg just nu, sportlovsveckan (10), 11-12 mars.
Årsbok
Årsboken, hur blir den i år? Hur skall upplagan utformas, hur mycket samt vilken information
vill FA ha in från NNFK.
Åsa kollar med Niklas om instruktioner inkommit.
Ekonomisk redovisning Jaktproven.
Lite struligt under året med redovisningar till Johanna.
All redovisning måste gå via kommissarien som lämnar in en samlad, total redovisning. Inte
som det förekommit att handlingar skickas direkt till Johanna.
Vi uppdaterar kommissarieinstruktionerna inför vårens prov samt bifogar excelmall som skall
användas till redovisning.

§.49 Tid för nästa möte
Någon gång i slutet av Januari. Åsa kallar.

§.50 Mötet avslutas
Åsa avslutar mötet.

Åsa Vilson
Ordförande

Johanna Snell
Justerare

Stefan Åkesson
Sekreterare

