Styrelsemöte Upplands Dreverklubb
Protokoll 20181002
Närvarande:
Roger Lindström
Jaquline Elgh
Henrik Parkkila
Sivert Bertilsson
Lars Elgh
Christer Andersson
Stig Dahlén
Malin Ahlström
Roger Larsson, valberedningen
Örjan Englund, avelskontaktman
Marie Lindberg
Frånvarande:
Roland Lindegren, bortrest

1. Mötes öppnande
Ordförande Roger Lindström öppnar mötet kl.18:30.
2. Protokolljusterare
Henrik Parkkila och Christer Andersson utses till protokolljusterare.
3. Dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Exakt ekonomisk rapport saknas vid dagens datum.
6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista
- Klubben representerades på jaktmässan i Harg, Östhammar, den 18
augusti. På vår hemsida återfinns en liten sammanfattning av

evenemanget.
- Drevprovsdomarträffen den 29 september blev tyvärr inställd.
- Klubbens viltspår har ökat något, hittills har vi haft ca 100 viltspår i
klubbens regi.
- Lokal till KM är bokad i Skuttunge. Marker och domare måste
fortfarande ordnas.
- Domare måste ordnas till det nationella unghundsprovet den 28
december.
Styrelsen diskuterar en skrivelse som har inkommit. Styrelsen beslutar
att inte stå bakom den inkomna skrivelsen.
7. Höstens drevprov
KM – 31 oktober – 2 november, sista anmälningsdag är den 20
oktober. Christer Andersson och Henrik Parkkila tar på sig att prata
med Lena Lindström och en cateringfirma angående mat till KM.
Lottning av domare och marker sker hos Sivert Bertilsson torsdagen
den 25 oktober kl. 18:30.
Klubbkamp – 8 november, samma lokal som till KM. Christer
Andersson har mejlat ut en lista över marker som finns tillgängliga
det aktuella datumet. Stig Dahlén har även en mark med tillhörande
vägvisare att tillgå.
Klubbkamp med taxklubben – inget datum satt än, men förmodligen

mitten av december eller början av januari. Vilka hundar väljer vi ut
till detta prov? De tre bästa hundarna utsedda efter drevprovsresultat
fram till tio dagar innan det aktuella provet. Skulle en av dessa vara
en hund uttagen till SM så utesluts denna. Till denna provdag
tillämpar vi reglerna för Småhunds-SM.
8. Unghund-statuter
Styrelsen beslutar om statuter för unghund. Vi tillämpar dessa från
och med 1 oktober 2018. Vandringspriset består av en inramad tavla
målad av konstnären Maria Ringström.
9. Utställningen i Ärentuna/Jälla
Utställningen äger rum den 15 november i Högsta (i samma lokal
som ett hunddagis och Uppsala Nosework huserar).
Morgan Wackt dömer. PM måste upprättas samt priser måste ordnas,
Sivert kontrollerar vilka priser som klubben har på lagret.
10. Årsmöte 2019
Styrelsen beslutade att årsmötet 2019 hålls söndagen den 10 februari.
Styrelsen återkommer om tid och plats samt eventuellt föreläsare.
11. DS 2019
DS-kommitté kommer att ha sitt första fysiska möte i anslutning till
aktuellt styrelsemöte.

12. Verksamhetsplan 2019
Styrelsen beslutar om att använda en liknande verksamhetsplan som
för 2018. Sekreterare tar fram och visar förslag på verksamhetsplan
under nästa styrelsemöte.
13. Övriga frågor
Avelskontaktman Örjan Englund uppdaterar styrelsen kring aktuell
avelsinformation, bland annat om den nya sjukdomen Renal
Dysplasi. Det är i övrigt väldigt lugnt på kullfronten i Uppland för
tillfället.
14. Nästa möte
Måndagen den 5 november kl. 18:30.
15. Avslut
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20:30.

