UPPLANDS DREVERKLUBB

Protokoll nr 7

Styrelsemöte
2017-11-21

Närvarande:

Henrik Parkkila, ordf.
Sivert Bertilsson, led.
Johan Lindström, led.
Jaquline Elgh, sekr.
Lars Elgh, ers.
Conny Rehn, led.
Malin Ahlström, supp.

.

Frånvarande:

§1

Erik Askerfelt, led.
Roland Lindegren, led.

Sammanträdets öppnande
Ordförande Henrik Parkkila förklarade mötet öppnat.

§2

Protokolljusterare

Conny Rehn och Johan Lindström

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Ekonomisk rapport
Vid tidpunkten för mötet fanns 80538,23kr på klubbens bankkonto (13/11-17).

§5

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomlästes.

§6

Wunderlist/uppföljningslistan
Henrik gick igenom listan.

Främsta punkterna handlar om NM. Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt.
Gamla mötesprotokoll måste skrivas ut, signeras och arkiveras.
Skriv ut diplom för viltspår – inväntar svar från My Hansson.
Axel har fixat telefonlista från iCloud.
Bestämma tid och plats för årsmötet – snarast. Inbjudan ska skickas ut senast två veckor innan.

§7

Nordiska mästerskapen

Finland vill ha en webblänk till Nordiska så att landsmännen kan följa mästerskapet från Finland.
Martin Svensson är ansvarig för Tracker – måste kollas med honom.
Finns det 3-4 SD-kort till Garmin-pejlarna att låna ut till Finland? Axel får i uppgift att fixa det.
Henrik är först på plats i Gimo och ordnar med nycklar etc.
Alla kartor över markerna är ordnade/inplastade.

Sponsorer: Beijer har inte skickat några verktyg/priser till Henrik. Axel gör nya försök att kontakta
Beijer.
Fakturaadress till sponsor behövs – skickas till Jaquline.
Inga 5000:- från Jägareförbundet som tidigare sagt.
Falla Hasse sponsrar med korvar.

Priser: Pokaler och knivar till 1:a -3:e pristagare. 4-12:e plats får knivar från Holmen, övriga knivar
lottas ut. 1:an får Tracker-pejl.
Träplakett och fodersäck till alla deltagare.

Segertäcke är på gång (beställt, inväntar leverans), ska broderas med ”Nordisk Mästare 2017” +
tryckas med SDK och UDKs logga.
Sivert kollar om Anders kan göra 4st runda emblem med UDKs och SDKs logga på, i papp –
loggorna måste skickas till Anders.
Henrik snickrar ihop en ställning där loggorna kan fästas upp. Anders fixar loggorna under onsdag
kväll.

NM-Dagarna:
Torsdag: Marker + hundar lottas. 3-rätters meny serveras (fisk) – ca 60 personer. (ca 20.000:-)
Boende ? st
Fredag: Frukost (ca 50+ pers) – ca 3000:-. Lunch för 60 personer – ca 4500:-. Middag (19.500:-)
Boende 10st?
Lördag: Frukost + Lunch (kostnad?)
Ca 70.000:- totalt för boende och mat. SDK har gått med på att betala 48.000:-

Funktionärer:
Skriva upp lista över funktionärer för NM i Gimo.
Conny – vakant
Erik
Lasse & Sivert dömer
Micke
Krille
Henrik
Axel
Lotta

Torsdag: Rigga bord i ladan för fotografering, sponsringstavlor ska sättas upp. Henrik + en till
måste åka ut och reka hur lokalen ser ut och hur man kan sätta upp tavlorna. Henrik, Axel, Lotta och
ev. Sivert finns på plats. Middag senast kl.18:00 på torsdags kvällen, domargenomgången ska
hinnas med innan dess, kl.17:00
Henrik kollar grön duk till bordet där hundarna ska stå.
Göra lista över vem som får vilka priser samt ordna kassar att ha priserna i. Malin fixar kassar
(15st). Priserna tas med på torsdag och delas upp i kassar.
Beijer-maskiner, högtryckstvätt, yxa, kepsar, knivar, Gerber-tänger, Interjakt-kasse med diverse till
lotteri – lotterna säljs torsdag och fredag, dragningen sker på fredagskvällen, lotterna kostar 50:- st.

Mark:
Sivert och Lars har reservmarker i Heby. Henrik kollar mark. Johan kollar en mark också, Norunda.
Kipplinge finns att tillgå.
Axel fixar resultatlista och lottning i Excel.
Ingvar Karlsson är fullmäktige.

Domare:
Domare Hagman har varit sjuk – avvaktar några dagar innan han tar beslut om han kan vara med
eller ej. Nils Eriksson från Säter ersätter Örjan som ordinarie domare. 10st egna domare, alla i
Uppland är tillfrågade. Henrik P som förste reserv och Domarhed som andre reserv.
Domarna får lov att döma själva om flertalet domare skulle bli sjuka eller dylikt.
Jaquline skriver PM/Inbjudan till domare samt till det svenska laget.

Lotta ska kolla med Martin Svensson angående SDKs flaggor.

Provledning för NM: CS
Tävlingsledning för NM: Henrik, Axel och Lotta.

Jaktpress:
Artikel i ”Svensk Jakt” och ”Allt om Jakt o Vapen” kommer för att göra ett reportage. Varje
hundekipage får även ett paket från sistnämnda – mössa, väst, ryggsäck & årsprenumeration.

Finns ett Excel-dokument med nya poängberäkningssystemet för kollegiet? Sivert kollar upp det
med Ingvar.

Stäm av bankkontot med Roland – vilka har sponsrat hittills? Sammanställ en ny lista och skicka till
Jaquline, hon lägger sedan upp på hemsidan. Deadline för nya sponsorer att tillkomma – tisdag
28/11. Presenteras sedan i ordning för hur stort sponsringsbidraget varit.

CS ordnar med diplom för NM.

Rum är fördelade i de tre villorna på anläggningen. Finns även två sovsalar att tillgå om behov
uppstår.
Axel fixar lottning, resultat, marker, hundägare etc. på en projektorduk.
Fotografering och presentation av hundar direkt efter middagen.
Johan får ansvar för att samla in vandringspriserna – både lagpris och individuellt.

§8

Övriga frågor

Sivert har en punkt angående kommissarier till viltspår, tas upp vid nästa möte.

§9

Nästa möte

Tisdagen den 9 januari. Årsmöte söndagen den 4 februari.
§ 10

Avslut
Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordförande

Henrik Parkkila
Jaquline Elgh

Justerare

Justerare

