UPPLANDS DREVERKLUBB

Protokoll nr 6

Styrelsemöte
2017-10-17

Närvarande:

Henrik Parkkila, ordf.
Sivert Bertilsson. led
Johan Lindström, led.
Jaquline Elgh
Lars Elgh, ers.

.

Frånvarande:

§1

Peter Heldestad led.
Tina Sjulander, ers.
Erik Askerfelt, led.
Roland Lindegren, led.
Conny Rehn. led.
Malin Ahlström

Sammanträdets öppnande
Ordförande Henrik Parkkila förklarade mötet öppnat.

§2

Protokolljusterare
Sivert Bertilsson och Johan Lindström

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Ekonomisk rapport
Vid tidpunkten för mötet fanns 83102,33kr på klubbens bankkonto.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomlästes.

§6

Sekreterare och styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar: Tina Sjulander har hoppat av pga personliga skäl. Jaquline Elgh
hoppar in som ny sekreterare då Peter Heldestad har sagt ifrån uppdraget.

§7

Nordiska mästerskapen
Vi bör ta kontakt med jaktpress angående NM (Sivert).
Rum i Gimo är ordnade/uppdelade. Inväntar meny.
Domarna är helt klara – de som är tillfrågade har tackat ja. Reservdomare – Domarhed
och någon mer? Johan utreder reservdomare till NM.
Holmen Skog ska återkomma med eventuella sponsrade priser (knivar? Kepsar?).
Sivert ordnar pokaler till 1a, 2a, 3e-pristagare. 1a vinner en Tracker-pejl som Tracker
sponsrar med + varsin fin kniv med gravyr. Gravyr måste beställas innan 9 november.
Henrik inhandlar knivarna.
Fodersäck från Tasty till alla deltagare.
Till lotteri; Axel har bland annat fixat en yxa. Beijer kommer att ställa upp med
DeWalt-maskiner + högtryckstvätt.

Vi skriver upp alla sponsrande uppfödares namn på tavlan + logotyper från sponsrande
företag. De som skänkt mest hamnar överst. En skylt med alla uppfödares namn samt
två skyltar för sponsorernas logotyper, ca 80*120cm.
Lars kontaktar tre tryckerier angående tavlorna – Arkitektkopia + två till.
Jaquline och Henrik ordnar logotyper från alla sponsrande företag.

§8

KM Drevprov
Fem hundar anmälda. Ingen varm middag – Henrik köper smörgåstårta.

§9

Utställning
Henrik ställer upp som bestyrelse. Johan får i uppgift att fixa bestyrelse innan
utställningen. Henrik kan stå i kiosken, sälja korv – Henrik tar med kokplatta och
kastruller. Kaffe + fikabröd finns till försäljning.
Ringsekreterare och domare är ordnade.
Henrik kollar foder till utställningen.
Till nästa år bokas lokal på Jällaskolan till utställningarna, då ridhusen blir alldeles för
kalla.

§ 10

Länskampen
9 november. Stockholms Dreverklubb anordnar – i Riala/Brottby-trakten. Vi håller
med tre domare – Sivert, eventuellt Lars (om inte hans egen hund går vidare). Lars
kollar runt efter domaralternativ.

§ 11

Uppföljningslistan
Vi stryker uppföljningslistan och kör den elektroniskt från och med nu (Wunderlist).
Henrik ordnar inlogg åt Jaquline för klubbens hemsida och Facebook. Jaquline ska
sedan lägga upp resultat från Nationellt Unghundsprov.
Skriva ut diplom för drevprov – måste ordnas en mall för diplom med vår egen logga
(Jaquline och Henrik fixar).
Blommor (Lena) + priser/ölglas som ska delas ut på årsmötet (från Viltspår). Johan
fixar glas och Henrik fixar tårtor.
Sivert sammanställer lista över vilka sponsorer som ska tackas på hemsidan.
Jaquline tar åt sig att hjälpa till att uppdatera hemsidan.
Henrik tar åt sig att ordna gemensamhetsjakt i januari 2018.

§ 12

Övriga frågor
Behövs fler chip-läsare? Sivert har en. I dagsläget finns inte behov av att köpa in fler,
men uppstår behov och vi får ett bra pris så köper vi två stycken.
Mer tid till kollegierna. Bör vara högre deltagande.
KM-domare lottas.

§ 13

Nästa möte
Tisdagen den 21 november, kl.18.30 hemma hos Henrik.

§ 14

Avslut
Mötet avslutades kl 20.20

Vid protokollet

Ordförande

Henrik Parkkila
Jaquline Elgh

Justerare

Justerare

Johan Lindström

Sivert Bertilsson

