
NNFK styrelsemöte 2020-01-19 

§.1 Mötet öppnas av ordförande Jan Svensson 
 
§.2 Val av sekreterare – Kajsa Vallström 
 
§.3 Val av justerare – Eva Perman 
 
§.4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, prioritering av punkterna görs  
 
§.5 Föregående protokoll 
Inga frågetecken 
 
§.6 Jaktprov 

 Annons på alla vårens jaktprov ligger ute förutom 2 helgprov (som snart är klart) 
 NNFK har totalt 13 provtillfällen under våren 
 Provledning till höstens alla helgprov är klart!  
 Kina kollar upp ev cup i segrarklass (sponsoren får komma in med skrivelse)  
 NNFK har Ansökt om mitt i veckan prov även höst, from 3 sept 

 
§.7 Utställningar 

 27/11 2021 planerad inomhusutställning i november, förslag Järpen 
 Sekreterare behövs, Jenny organiserar alla utställningar 

 
§.8 Rapporter 

 Ordförande; Jan skriver verksamhetsberättelse där vi kolla igenom och göra ev tillägg 
 Kassör; Emelie skickar ut förslag på budget som alla får kolla igenom 

Beslut tas att alla i styrelsen avstår arvode år 2019/2020 
Emelie gör en instruktion hur hon vill ha redovisning av prov m.m. 
Avgiften för klubbens pg konton har stigit. Beslutas att behålla 3 konton då behovet av fler inte 
finns då vi använder simplesingup.  

 Sekreterare - Inkomna skrivelser från FA 
 Prov ansv ;   
 Mark ansv; Önskemål från länsstyrelsen att kontakt skall tas med samebyn inför varje prov för 

att kolla av läget. Ring 1 v innan provet.  
Promota för organiserad träning efter 1 mars? 

 Hemsida/Facebook; 
Avance läggs ner, sista numret nu. Ingen plan på ersättning 
 

 
§.9 Övrigt 

 Kommunikationen med FA är mkt bristfällig. Ordförande JS har inte fått någon kontakt sedan 

han tog över. Beslut tas utan att lokalklubbarna (som gör jobbet) får vara del i besluten.  

 Västgård: vi kommer i år att lägga krut på utställningen och montern. Jan kollar om vi får 

använda tältkåta som montern. Planeras vidare vid annat möte för västgårdsgruppen  

 Ansökan om SM Lofsdalen 22-25/4 2021 – Kina kollar med PUR 

 Rabatter på jaktprov för medlemmar – Eva har ej fått svar 

 Morot till funktionärer – Styrelsen vill göra det till tradition att göra något med alla funktionärer 

inför varje säsong (ex möte med lunch), samt erbjuda kommissarieutbildning 1 gång/år. 

 Ripinventering? 

 Priser mitt-i-veckan proven – beslut att endast ha diplom & domargåva (inga ripor el övriga 

priser) 

 Årsschema med alla viktiga datum samlat i ett dokument behöver upprättas 

Alla tänker till på sin uppgift med viktiga datum, material skickas in till Kajsa som 

sammanställer 



 Domarersättningen skall i fortsättningen fyllas i samtidigt som prislistorna – info skickas ut vid 

domarinbjudan. Kassören skall ha allt klart inom 30 dagar, efter det sker ingen utbetalning. 

 Rutiner ang utbetalningar – ALLA utbetalningar skall kommuniceras med kassören 

 Inventering jaktprovsmaterial: Vi behöver beställa/fixa diplom. Beslutar att använda upp de 

gamla diplom vi har. När de är slut görs nya diplom – Åsa Vilson tillfrågas att måla nya 

 Profilprodukter på hemsidan 

Fliken tas bort från hemsidan, de produkter som finns kvar ges ut vid helgproven som 

priser/säljs ut. 

 Lotteriet – Allt under kontroll med alla som köpt lott 

 Återbetalningar jaktprov - alla återbetalningar beslutas vara 400kr (25kr i administration avgift 

återbetalas ej) Info kommer att stå på kvittot vid anmälan 

 Eva kollar prisförslag att göra om VP 

 Sponspriser till årets hundar 

Kajsa kollar specific  

Jenny kollar med Hills 

 Priser utdelade vid huvudprovet: 

Bästa ÖKL huvudprovet - Molly 

Näst bästa ÖKL huvudprovet – Ohlsmyrens P Mustang Sally 

Svenska pointerklubbens vandringspris för bästa pointer i SKL huvudprovet – ej utdelat 

Bästa ES i UKL huvudprovet – Ohlsmyrens GJ Norrglimt 

 Kommittéer 2020 

Utställning: Ulrica, Jenny , Sanne   

Västgård: Janne, Kina, Eva, Sanne, Caroline 

Sponsring: Janne, Kari, Kicki P, Sandra 

 Fristarterna tas bort då alla anmälningar skall registreras/betalas på simplesignup (lättare för 

både kassör och kommissarie att ha koll) Istället tas kommissarie/provledningsarvode ut, på 

400kr 

 

§.10 Tid för nästa möte 
Telefonmöte innan årsmötet 
Inför nästa möte: Klubbdagen 
 
§. 11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

                            

Ordförande Jan Svensson    Sekreterare Kajsa Vallström  
 



 

Justerare Eva Perman 

  


