Protokoll för styrelsemöte 2017-04-27
Närvarande:
Kjell Bygdeståhl, Johan Fredholm, Ove Johansson, Helena Nilsson, Pernilla Stennek, Åsa
Vilson, Stefan Åkesson samt kassören Helga Fredholm.
Plats:
Telefonmöte via Skype

§.1 Mötet öppnas
Åsa förklarar mötet öppnat
§.2 Val av sekreterare
Stefan Åkesson skriver.
§.3 Val av justerare
Kjell Bygdeståhl utses som justerare.
§.4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkännes.
§.5 Föregående protokoll
Utstående fråga från föregående protokoll Konstituerande av styrelsen är från §.4 huruvida
Helga Fredholm accepterar uppdraget som kassör för NNFK.
Helga har pratat med Johanna och tar ansvaret som kassör. Helga deltager och lämnar rapport
vid dagens möte.
Styrelsen beslutar att Helga Fredholm utses till kassör och kompletterar därmed den utstående
platsen i styrelsen från föregående möte.
§.6 Jaktprov
Höstens provledningar
20 Augusti, Bruksvallarna - Maggan Bygdeståhl / Vakant
30-31 Augusti, Bruksvallarna, Setterklubben (ingen från NNFK’s stab)
2-3 September, Edevik - Vakant
3 September, Stugun - Gransjölandet, Pär och Kari
10 September, Jättendal, - Lena Blomström / Vakant
24 September, Gräftåvallen - Åsa Vilson/ Kjell Bygdeståhl
28 September, – 1 Oktober, Bruksvallarna SM och Fjällpokal –
Vakant. (Fa sköter provledning för SM/FP)
NNFK behöver Kommissarie och Provledare till övriga prov samma helg.

2 Oktober Mammerdalen, Lena Wallin
7-8 Oktober Ramundberget, NNFK’s Huvudprov Niklas Junel / Anette Wall ?
§.7 Utställningar
Bringåsen 21 maj, förlängd anmälan till nästa onsdag. CUA Thomas Wiklund
Klubbdagsutställningen - Åsa Vilson ansvarar.
Pernilla kollar med Mona om hon vill vara ringsekretereare.
Lofsdalens utställning har utstående frågor kring redovisning.
Helga och Pernilla reder ut det ekonomiska då kommissarien fick hastigt förhinder.
§.8 Övriga aktiviteter
Medverkan sommarens mässor
Västgård Game fair 28-30 juli
Vi väljer åter att deltaga på Västgårds då det var lyckat ifjol.
Samarbete med Vorsteh klubben Casimir Wrede.
I år är tanken att kunna utföra apporttester på plats, apportdomare raggas.
Bruksvallarna Game fair 4-6 augusti
Johan och Pernilla som är på plats tittar på förutsättningar.
Klubbdagarna 17-18 juni
Hålls i år igen på trevliga Fors Wards i Hallen.
Eventuellt kan vi få Erik Vilson att köra en föreläsning.
Anna som är på plats, kan tillfrågas om att köra om något intressant.
Stefan Åkesson, står som ansvarig för att ta emot anmälningar för middag och boende.
Barnansvarig, Niklas Junel
Apportmästerskap ansvarar Helena Nilsson för.
Skytte – Vakant
Inte så tight schema i år, ifjol drog exempelvis skyttet ut på tiden så apportmästerskapet
krockade. Vi får titta på ett schema som är lite luftigare.
Övriga aktiviteter
Fjällträning i augusti, samkörs med SSK.
Fredag 18 och lördag 19, dagarna innan vårt prov som går på söndag 20 augusti.
FAs årsmöteshelg 26-28 maj.
Gaffelbyn, Norra Stadsberget i Sundsvall.
Åsa och Stefan deltager.
Trycksaker
Rollups som trycktes upp för mässor och dyl. var inte vattenbeständiga.
Nytt tryck.

§.9 Övriga frågor
Avtackning
Johanna Snell som verkat som kassör, var inte med och blev avtackad vid årsmötet. Pernilla
ordnar.
Profilkläder
Åsa och Johan har saker på gång, förhoppningsvis kan vi ha provexemplar att klämma på vid
klubbdagarna.
Ersättning för hemsideansvarig
Beslut om att arvodet för hemsidesansvaret skall vara en fristart per år eller motsvarande
ersättning i kontanter.
Gravering av vandringspriser
Ingravering behövs för 2015 och 2016 års vandringspriser.
Helena kollar med Mattias om hur gången är. Guldsmed i Östersund brukar nyttjas.
Priser till klubbdagen.
Dags att börja ragga ihop priser till de olika grenarna samt lotterier.
Foder till utställningar.
Pernilla kollar mot Troll, Åsa får kontaktuppgifter till Purina av Stefan.
§.10 Tid för nästa möte
Åsa skickar ut en Doodle för att bestämma tid för ett möte månadsskiftet maj-Juni.
§. 11 Mötet avslutas
Åsa tackar för idag och avslutar mötet.
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Ordförande

Kjell Bygdeståhl
Justerare

Stefan Åkesson
Sekreterare

