
 
 

 

NNFK styrelsemöte  

2021-12-12 kl. 19.00 

 

§.1 Mötet öppnas 

 

§.2 Val av sekreterare: Kajsa Vallström 

 

§.3 Val av 1st justerare: Kerstin Frändegård 

 

§.4 Föregående protokoll 

* Diplom är under tryckning, tyvärr hinner vi inte 

skicka ut diplomen innan jul som vi tänkt.  

* Årsmötesplats – Lokal på Dille är tillfrågat, vi inväntar svar. Datum 19 februari 2022. 

§.5 Åtgärder mot Covid -19. Nya restriktioner! 
Vi har fått information från SKK med restriktioner. Alla i styrelsen har fått informationen 
mailad.  
 
§.6 Utställning 
- Rosetter och muggar 
Muggar och rosetter behöver köpas in, beslut tas att köpa in för kommande år. 
 
- Kommande utställningar 
Ansvariga: 
Bringåsen - Maritha Forss 
Klubbdagen - Marie Frändegård 
Game Fair - Caroline Wallin 
Järpen - Jenny Westerlund 
 
Domare 2023: 
Järpen - Thomas Eriksson 
 
 
§.7 Ersättning till funktionärer 
Få ut information på hemsidan vad som gäller kring ersättning för funktionärer vid 
utställning och jaktprov.  
 
 
 
 

 

Närvarande: 

Kajsa Vallström, Kristina Edh, Christina Persson, 

Eva Perman, Kerstin Frändegård,  

Norbeth Hansson, Emelie Holten 

 

Ej närvarande: 

Karl-Gunnar Lindman, Vegard Davidsen 



 
 

 
§.8 Rutiner för provledningen 
Förtydligande att provet redovisas inom 30 dagar 
 
§.9 Markansvarig 
Ny markansvarig är tillfrågad och har tackat ja.  
 
§.10 Möte med jägarförbundet ang. fjälljakten 
Information om mötet med jägarförbundet, där hundklubbar var inbjudna att ge sin åsikt om 
fjälljakten inför möte med länsstyrelsen och landshövdingen.  
 
§.11 Jaktprov 
Jaktprov 2022 är datum klart  
Provledning saknas på enstaka prov 
 
§.12 Övrigt  
*SM/FP – Vi planerar för att genomföra i Bruksvallarna.  
 
*Ringsekreterarutbildning kommer genomföras genom Västernorrlands kennelklubb, 
intresserade kontaktar Kerstin Frändegård. 
 
* Årsboken, när ska material vara inne till FA? KE kollar med ansvarig hos FA. 
 
* Årets hundar/vandringspriser, lägg ut information på hemsidan och Facebook att resultat 
ska skickas in samt vilket pris det gäller.  
 
 
§.13 Tid för nästa möte 16 januari 2022 kl. 19.00 
 
§.14 Mötet avslutas 
 
Underskrifter 
 
 

Sekreterare Kajsa Vallström  Justerare Kerstin Frändegård 

 
 

 


