
Styrelsemöte Upplands Dreverklubb 

Mötesprotokoll 20180312 

Närvarande:  

Roger Lindström  

Jaquline Elgh  

Henrik Parkkila  

Sivert Bertilsson  

Stig Dahlén 

Malin Ahlström 

Christer Andersson 

Lars Elgh 

Örjan Englund – adjungerande, avelsrådskontaktman 

Frånvarande:  

Roland Lindegren 

1. Mötes öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat.  
 

2. Protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Malin Ahlström och Henrik Parkkila.  

 

3. Dagordning 

Dagordningen godkändes.  
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna.  

 

5. Ekonomisk rapport 
I kassan finns i dagsläget 75648,78kr + 1000kr i handkassa.  
 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Ordförandebrev från CS har inkommit, Jaquline mejlar ut det till styrelsen närmaste 
dagarna.  
Avelsrådskontaktman Örjan Englund meddelar att listor över avelshundar snart kommer 
upp på SDKs hemsida inom kort. Många klubbhundar finns med, särskilt på 
unghundslistan.  

Viltspårdiplom från 2017 ska skickas ut kommande vecka.  
 

7. Bestyrelse Björklingeutställningen 
Christer Andersson, Örjan Englund och Roger Lindström (ev. ska Roger ställa ut egen 
hund och fixar då ersättare).  
 

8. DS 2019  

Vill vi ansöka om att anordna DS 2019? Styrelsen röstar och beslutar att vi skickar 
ansökan om att få anordna evenemanget. Vi har fått en offert från Scandic på 
hotellpaket. På nästa styrelsemöte utses en arbetsgrupp för detta.  



 

9. Redaktionsgruppen 
Prat om informationsbladet – ordförande skriver en förstasida. Gärna lite mer info kring 
lokala champions och avelshundar (Örjan Englund löser detta avsnitt). Viktigt att datum 
för de olika proven kommer med (start - & slutdatum samt sista anmälningsdag).  

Redaktionsgruppen stämmer möte och arbetar fram material till mötet så att infobladet 
färdigställs. Christer Andersson sammankallar.  
 
Redaktionsgruppen bör få en egen flik på hemsidan där vi kan presentera medlemmar, 
hundar, bra prestationer, lokala kennlar etc.  

 

10. Nytt diplom 
Redaktionsgruppen har fått en offert på ett diplom. Styrelsen beslutar att diplomet ska 
vara i färg. Vilken färg ska det vara på drevern? Styrelsen röstar och beslutar att drevern 
ska vara trefärgad. Vilken miljö vill vi ha? Styrelsen föreslår ett höstlandskap så att 
hunden framträder. Redaktionsgruppen och konstnären diskuterar vidare utformning 

och återkommer till styrelsen. Är det möjligt att få ett färdigt ex till 
Björklingeutställningen (10 maj)?   
 

11. DS 2018 rese- & logibidrag 
Resa för två bilar samt matersättning för dagen då stämman äger rum. Förslag på att stå 
för ytterligare en bil till delegaterna. Styrelsen beslutar att ersättning för totalt tre bilar är 

okej.  
 

12. Övriga frågor 
PM för utställning – vem sköter det i år? Henrik kollar med Marie om hon kan tänka 
sig att ta hand om det. Det finns redan en mall att utgå ifrån, per mejl.  
 

Vi behöver tillsätta en plats i valberedningen. Eventuellt klarar vi oss på två personer.  
 

13. Nästa möte 
Måndagen den 16/4 kl. 18:30  

 

14. Avslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20:00 

 

Vid protokollet: Ordförande:  

 

 

 

Justeras av:  

 

 



 


