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ÖNFK Styrelsemöte

Protokoll

Datum: onsdag 3 november 2021

Närvarande: Laila Marakatt, Gunilla Hansson, Mariann Hjort, Pekka Mattsson, Niclas
Lindtnark, Roger Englund och Mats Haapaniemi, Susanna Gidlund och Anna Östdahl. Ej
närvarande Jonatan Öhman.

Tid: 18:00

Plats: Telefonmöte

Dagordning:

1) Mötet öppnades av vice ordförande Roger Englund

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

3) Val av justerare: Susanne Gidlund och Roger Englund

4) Godkännande av dagordning: Ja

5) Genomgång av föregående protokoll: Ja

6) Sekreteraren, inkommande/utgående post: Intet

7) Kassörens redogörelse: Susanna gick igenom resultatrapport from 20210101-20210630,
inga avvikelser. Utförlig redovisning kommer på nästa möte.

8) Provverksamhet: — Utställningen i juni 2022 sker gemensamt med övriga klubbar, Breton
och Vorstehklubben. - Utställning 2023 i juni kommer ÖNFK genomföra i eget regi. — Det
blir utställning i samband med Pointerklubbens huvudprov i september 2022 på Dundret.
Laila har försökt få kontakt med föreslagen utställningsdomare men inte fått det. Pekka
kollar upp och återkommer med svar. - Styrelsen har nu planerat in alla prov för år 2022
och 2023 och skickat in för andra gången 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:- Arbetsgruppen med provledare för prov är nu

klar för 2022 och för 2023 återstår det ännu provledare för 2 prov att ordna. — Anna
fortsätter arbetet med att färdigställa ett nytt Diplom för Årets hundar.

11) Innehåll till hemsidan: Uppdaterat med länk under "Ladda hem" lathund för

provarrangörer- http://onfk.org/ladda-hem/

12) Årsbok: Anna Östdahl är ansvarig för att mottaga texter och bilder som medlemmar och

Provarrangörer för ÖNFK vill ha med i Årsboken. Anna gör en lathund/länk inför varje

prov och skickar till provarrangörer om hur de ska gå tillväga när de skickar in texter och

bilder som ska vara med i årsboken.



2021-11-03

13) Övriga frågor: - Swishbetalningarna har fungerat bra Ola hjälper Susanna med det sista
för övertagande som kassör- Ang. gåva glas så fortsätter Önfk med samma glas som
tidigare/Mariann.

Årets hundar i ÖNFK ska publiceras ut på Hemsidan och FB. Mikael Hjort är ansvarig
för att ta emot och sammanställa alla inskickade resultat. kmhi78@hotmail.corn /
Jonatan lägger ut om detta och när sista datum år för att skicka in.

Årstnötesdag beslutades att det blir söndagen den 30 januari 2022 kl 15.00 i Skaulo/
Jonatan. Mariann kontaktar valberedningen ang. förslag på ny styrelse from 2022.

Niclas informerade att det har kommit in förslag på att ta fram jackor med ÖNFK logga
på. Niclas har tagit fram förslag och pris och skickar mail till styrelsen om förslagen.
Nästa möte 11 januari 2022 går styrelsen igenom detta.

Medlemmar kommer även under 2022 arbeta 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 och fortfarande ordnar olika aktiviteter för detta
ändamål. Denna punkt tas även upp på nästa möte,

14) Nästa Möte: tisdag 11 januari 2022 Skaulo kl 18

15) Reseersättning: Nej

16) Mötets avslutning: Roger och Mariann sammanfattade och avslutade mötet.

Justerat av: Susanna Gidlund Justerat av: Roger Englund

Sekreterare vid mötet

Mariann Hjort


