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Protokoll

Datum: tisdag 9 februari 2021

Närvarande: Roller, Pekka, Laila, Niclas, Anna, Jonatan, Susanna, Mikael och Mariann, Ej
närvarande: Leif

Tid: 19:00 Plats: Telefonmöte

Dagordning:

1) Mötets öppnande: Till ordförande för mötet valdes Mariann Hjort som öppnar mötet

2) Kallelse: Kallelsen har gått ut via mail till ledamöterna

3) Val av justerare: Susanna och Laila

4) Godkännande av dagordning: Dagordningen godkännes

5) Genomgång av föregående protokoll: Mariann gick igenom föregående protokoll

6) Sekreteraren, ordförande inkommande/utgående post: - SKK/Utställningskommittén har
skickat ut till alla klubbar en enkät ang CUA. Styrelsen svarade tillsammans på enkäten
och Susanna skickade vidare den till SKK. Fas sekreterare vb från SKK uppdaterad
information ang Covid-19.

7) Kassörens redogörelse: Inga händelser sedan föregående möte.

8) Provverksamhet: -Provplaneringen är klar. - ÖNFK saknar provledning till Dundret Vår,
sista provet i april. På grund av bristande intresse och engagemang och under flera år
problem med att hitta provledare till detta prov så har styrelsen 9/2 2021 besluta att
ställa in provet helt framöver. - Dundret Huvudprov Höst, sista provet i oktober saknar en
provledare. Jonatan och Pekka frågar en gång till personer i Gällivare om de kan ställa
upp som provledare. Får vi ingen provledning kommer även detta prov läggas ner.

9) Nytt från FA-VU/FA-DURK/FA-PUR•. Intet

10) Arbetsgruppen för ÖNFK organisation: - Styrelsen beslutade att köpa in 20 st gåvor som
bl.a. delas ut till Årets hundar. — Styrelsen beslutade om fjällträningskursen med
inriktning för nybörjare och unghundar blir av i mars 2021 kommer ÖNFK bidra med 2000
kr. Fjällträningskurs arrangeraras i privat regi av medlemmar från ÖNFK och SNFK.

11) Innehåll till hemsidan: Intet

12) Årsboken: Intet

13) Övriga frågor: - Kvarstår från föregående möte- Swishbetalningar till ÖNFK fungerar inte
än, Jonatan kollar med Ola när det börjar fungera.



09

'02 t 00

Oth avstutat

Gidlund justetat av: taila Marakatt

V'd mOtct

Mariann Hjort


