
Styrelsemöte Upplands Dreverklubb 

Protokoll 20180528 

Närvarande:  

Roger Lindström  

Jaquline Elgh  

Henrik Parkkila  

Lars Elgh  

Sivert Bertilsson 

Christer Andersson 

Stig Dahlén  

Ted Lindström (delegat till DS) 

Marie Lindberg (delegat till DS) 

Frånvarande: 

Malin Ahlström – pga arbete 

Roland Lindegren 

 

1. Mötes öppnande 
Roger öppnar mötet 18:35. Ersättarna Lars Elgh och Christer Andersson går in med 
rösträtt under mötet. 
 

2. Protokolljusterare 
Sivert Bertilsson och Christer Andersson väljs av mötet som protokolljusterare. 
 

3. Dagordning 
Dagordning har skickats ut till styrelsen. Dagordning fastställes av mötet.  

 

4. Föregående mötesprotokoll 
Henrik Parkkila går igenom föregående mötesprotokoll och det lades till handlingarna.  

 

5. Ekonomisk rapport 
88.312kr finns i klubbens kassa för tillfället. 
 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 
Några klubbdeltagare har varit på lydnadskurs och rapporterade lite kring det.  
KM i viltspår har gått av stapeln och resultatet finns publicerat på klubbens hemsida.  
 



Uppföljningslista:  
Ta bort gamla nyheter från 2017 på hemsidan – Jaquline ordnar detta.  
PM för viltspår och klubbkamp är upprättat av Sivert och Ted. Vi inväntar fortfarande 
besked från taxklubben angående datum för klubbkampen.  

Lasse jobbar vidare med att rekrytera fram nya drevprovsdomare.  
Vi lägger ner punkten kring att samla in e-postadresser och telefonnr till medlemmar 
som vi fortfarande saknar dessa uppgifter från.  
 

7. DS 2018 genomgång av motioner, proportioner och valberedningens förslag 
Inkomna motioner gås igenom och kommenteras. 

 

Motion 1 anser styrelsen vettig och vill tillstyrka denna.  

Motion 2 (regler kring UCH) avslås av styrelsen.  

Motion 3 angående datum för unghundsprovet – motionen anses inte skriven korrekt 

då det finns flera alternativ, liknar mer en skrivelse vilket gör det svårt att rösta på. 

Styrelsen anser förslaget kring datum ändring bra, men motionen som den ser ut i 

dagsläget går ej att rösta på/för. Styrelsen förstår innehållet men avslår motionen. UDK 

önskar överlämna denna till CS för att vidareutveckla en mer rättvis lösning.  

Motion 4 går ej att behandla då reglerna är fastställda till 2022 och styrelsen avslår 

denna.  

 

8. DS 2019  
Ordförande Roger Lindström har tillsammans med Henrik Parkkila skrivit under avtal 
med Scandic inför DS 2019. Under nästa styrelsemöte kommer vi att utse kommitté till 
DS 2019.  
 

9. Redaktionsgruppen 
Vi behöver träffas fysiskt och planera det framtida arbetet. Örjan har meddelat att han 

jobbar på avelsmaterial i form av ett reportage som vi kan publicera på klubbens 

hemsida.  

 

10. Medlemmar 
I dagsläget finns 135 medlemmar i klubben. 20st från föregående år har ej betalat och 
har fått en påminnelse från SDK. Ordförande föreslår att 2st ur styrelsen tar på sig att 

ringa runt och höra vilka som önskar kvarvara som medlemmar. Stig Dahlén och Sivert 
Bertilsson tar på sig denna uppgift.  
 

11. Övriga frågor 

Till viltspår bör väljas domare som är med i dreverklubben. Viltspårkommissarie meddelar 
att alla domare blir tillfrågade när anmälan till viltspår inkommer. Vidare diskussion kring 

fördelning av viltspår tas efter säsongen.  

En allmän påminnelse om att styrelsen har tystnadsplikt kring det som sägs/beslutas på 
styrelsemötena.  

Vi måste upprätta ett nytt sponsorkontrakt med företaget som levererar fodret Tasty.  

 



12. Nästa möte 

Den 18/8 planeras nästa styrelsemöte att arrangeras under en Ålandskryssning med möte i 
konferenslokal samt buffé. Detta bekostas med styrelsens arvode. Även personer ansvariga 
för särskilda områden blir inbjudna. Respektive får följa med (denna resa bekostas av dessa 

personer själva).  

 

13. Avslut 
Mötet avslutas kl. 20:11 av Roger Lindström.  

 

 

Justeras av:  

 


