STYRELSEMÖTE NEDRE NORRA FÅGELHUNDSKLUBBEN

Styrelsemöte 2017-08-08
Skypemöte kl 20:00
§.21 Mötet öppnas av ordförande Åsa Vilson
§.22 Johan Fredholm valdes till mötets sekreterare

N Ä R VA R A N D E
Åsa Vilson
Stefan Åkesson
Johan Fredholm
Pernilla Stennek
Helena Nilsson
Helga Fredholm
Kjell Bygdeståhl

YOUR NAME

§.23 Till justerare valdes Kjell Bygdeståhl
§.24 Dagordningen godkännandes

P ROF ES S ION / JOB TITLE

§.25 Föregående protokoll - inga oklarheter eller anmärkningar
§.26 Jaktprov
•
Höstens provledningar - inför sista provet i oktober saknas provledning.
•
Om det inte kommer ett nytt kommisarieprogram kör NNFK nya utbildningar till våren.
•
inget CACIT pga. av för sen anmälan.
•
Provet i Edevik är förflyttat till en vecka senare.
•
Problem med att ändra proven på hemsidan. Stefan kollar upp det.
•
Hemsideansvarig sökes
Jaktprovstablå 2018 (FA-skickar inte ut förslag på datum, utan det måste vi själva göra.)
17-18 mars Bruksvallarna CACIT
25 mars Rundhögen
01 april Rundhögen
07-08 april Rörvattnet
21-22 april Lofsdalen (20 april utställning)
19 augusti Bruksvallarna
2 sept Stugun
8-9 sept Edevik
15-16 sept Jättendal
22 sept Gräftåvallen
27-30 Bruksvallarna
6-7 okt CACIT Ramundberget
8 okt Mammerdal
§.27 Övriga aktiviteter
Mässor
Utseendemässigt lika mässor. Reseersättning utgår. Grafiska Huset tar fram mässmaterial
och ett styrdokument för mässor för att få bättre struktur.
§.29 Övriga frågor
Profilkläderna kommer att komma före första jaktprovet.
jackor, mössor och buffar.
Helena tog upp frågan ang. vandringspriser. Hennes förslag var att ta kort på tavlorna och
göra canvastavlor av vandringspriset. Ett annat förslag var att göra Diplom av det.
Johan pratar med Magnus Myhr ang. en monter på Bruksvallsliden för priserna.
Hälften av riporna lagras hos Grafiska Huset.
Klubbdagarna 2018 är i Sundsvall, styrelsen kommer att försöka alternera klubbdagarna
mellan Östersundstrakten och Sundsvallstrakten.
§.30 Tid för nästa möte bestämdes till mitten av september.

Kjell Bygdeståhl

