
ÖNE.WStvrc'semöte

protokoll

Datum: onsdag 18 nugosti 2021

Närvarande: laila Marokatt, Gunilla ilnnsson, Mariann Hjort (via telefon), Jonatan Öhman,
Pekka Mattsson, Niclas Lindt»ark, Roger C nglund och Mats Haapaniomi„ Ej nårvarande:
Susanna Gidlund och Anna Östdahl.

Tid: 18:00

Plats: Skaulo

Dagordning:

1) Mötet öppnades av ordförande Jonatan Öhman

2) Kallelsen har skickats ut i god tid via mail samt påminnelse

3) Val av justerare: Laila Marakatt och Roger Englund

4) Godkännande av dagordning: Ja

5) Genomgång av föregående protokoll: Ja

6) Sekreteraren, inkommande/utgående post: Intet

7) Kassörens redogörelse: Jonatan gick igenom Balans och resultatrapport from 20210101-
20210810, inga avvikelser.

8) Provverksamhet: — Utställningen i juni 2021 har gått bra. Denna gång var det bara Önfk
och Bretonklubben som tillsammans anordnade utställningen, Vorsteh klubben avstod.
Alla prov för 2021 är klar. - Skogsproven ställdes in. - Genomgång av annonser och det
nya på Fas sida Skapa prov m.m. Sofie Gidlund är tillfrågad och ska göra en lathund till
dem i ÖNFK som håller i prov om vad som gäller vid Annonsering, Skapa prov m.m. och
läggs in på ÖNFK:s hemsida. - Styrelsen har nu planerat in alla prov för år 2022 och 2023,
Jonatan skickar in till FA-PUR ÖNFK:s planering för år 2022 och 2023 samt ansökan om
Cacit för 2022-2023.

9) Nytt från FA-VU/FA-DURK/FA-PUR: Intet

10) Arbetsgruppen för ÖNFK organisation: - En arbetsgrupp har tagits fram som ska arbeta
med att säkra provledare för år 2022 och 2023. Sammankallande för gruppen är Susanna
Gidlund.

11) Innehåll till hemsidan: Hemsidan har uppdaterats med annonser för alla prov 2021.

12) Årsbok: Anna Östdahl är ansvarig för att mottaga texter och bilder som medlemmar för
ÖNFK vill ha med i Årsboken. Anna gör en lathund om hur texter och bilder ska vara när
det skickas in till ansvarig. Lathunden läggs in på Önfk:s hemsida.



2021-08-18

13) Övriga frågor:- En person som ÖNEK skickat in som förslag till kommande
dotnarutbildning antogs inte, Mariann kollar med hen om hen fått någon förklaring ti!!
varför. - Förslag finns på ytterligare en person till domarutbildningen, Jonatan kollar med
hen om allt är ok. -Jonatan har lämnat in alla dokument till banken ang Swish för ONEK så
nu är det inte långt borta innan Swish finns tillgånglig./ - Kicki (Susanna) år ny kassör och
har tillsammans med kassör Ola Johansson genomgång av arbetet och overtagandet som
kassör. -- Medlemmar från ÖNFK har arbetat och arbetar med olika aktiviteter för att få
ihop pengar till ÖNFK och styrelsen beslutade att pengarna ska användas till
helikoptertransport vid vissa av ÖNFKs provdagar i Pirtti, för provdeltagarna kommer
självkostnadspris tillämpas, domare och skyttar har ingen kostnad. Mycket bra jobbat av
de medlemmar som anordnat olika aktiviteter för detta ändamål.

14) Nästa Möte: 3 nov 2021 Skaulo kl 18

15) Reseersättning: Roger Englund

16) Mötets avslutning: Jonatan sammanfattade och avslutade mötet.

Justerat av: Laila Marakatt

Lalq H«cacctt
Sekreterare vid mötet

idol hid
Mariann Hjort

Justerat av: Roger Englund


