UPPLANDS DREVERKLUBB

Protokoll nr 8

Styrelsemöte
2018-01-09

Närvarande:

Henrik Parkkila, ordf.
Sivert Bertilsson. led
Johan Lindström, led.
Jaquline Elgh
Lars Elgh, ers.
Erik Askerfelt, led.
Conny Rehn. led.

Frånvarande:
Roland Lindegren, led.

§1

Sammanträdets öppnande
Ordförande Henrik Parkkila förklarade mötet öppnat.

§2

Protokolljusterare
Conny Rehn & Malin Ahlström

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Ekonomisk rapport
Vid tidpunkten för mötet fanns 76.373kr på klubbens bankkonto.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomlästes.

§6

Uppföljningslista/Wunderlist
Henrik kollar drevprovsberättelser från KM och Länskamp och skickar till Jaquline.
Henrik ska skriva ut prislista och resultat från utställningar 2017 som ska arkiveras.
Erik ordnar med vandringspriser och sammanställer listan. Vandringspriserna ska in
för att kunna delas ut på nytt på årsmötet.
Skapa verksamhetsplan och berättelse – gick igenom datum för aktiviteter som

Jaquline sedan gör plan av.
10/5 Utställning Björklinge
17/5 KM viltspår
26/5 UDK anordnar årets klubbkamp i viltspår mot taxklubben.
29/9 Drevprovsdomarträff
31/10-1/11 KM drevprov
2/11 Kollegie, prisutdelning och middag
8/11 Länskampen, UDK anordnar
15/11 Ärentuna-utställningen i Jällas lokaler
Ungdomsjakt i november
Dressyrkurs vår/sommar (Sivert kollar med Dennis)
Vi kör på det gamla diplomet det här året. Erik skickar över gamla mallen till Jaquline.
Inbjudan till årsmöte. 4 februari kl.17:00 i Ärentuna Bygdegård. Vi beställer
smörgåstårta till dess. Senast 2 veckor innan ska medlemmar ha inbjudan i brevlådan.
Vi brukar skicka ut via post, mejl och sms. Jaquline kollar med Axel hur han gjort
tidigare år.
Sivert tar på sig att ordna PM för årets viltspår (mästerskap inkl.) Sivert kontaktar Ted
för hjälp.
Fortsätt jobba med att öka medlemsantalet – några förslag?
Mer rekrytering av drevprovsdomare – senaste träffen fanns 17st i Uppland. Lars tar
kontakt med Axel och får ut honom på sista aspirantprovet.
Ordna mejladresser och telefonnummer till nya medlemmar.
Vi skippar gemensamhetsjakten för styrelsen.

§7

Viltspår, drevprov, utställning. Ansvariga och kommissarier

. Styrelsens förslag på ny kommissarie för drevprov är Sivert Bertilsson.
Ny ansvarig för utställningar? Till årsmötet.

§8

Vandringspriser o diplom inför årsmötet
Se punkt 6. Erik gör lista över alla som ska få diplom för viltspår och skickar till

Jaquline.
§9

Aktivitetsbladet 2018

Förslag finns att ordna fler sponsorer till infobladet och sedan skicka till tryckeri. Ca 120 exemplar.
Styrelsen beslutar att vi tar pengar från kassan till att göra häftet. Jaquline kollar med ett tryckeri.
Roger Lindström blir förmodligen ny ordförande och måste därför skriva en text som ska in i häftet.

§ 10

Taxkampen

Sivert har kontaktat Maria Johansson. Vi stryker denna punkt då intresse inte verkar finnas.
§ 11

Gemensamhetsjakt
Det blir ingen gemensamhetsjakt för styrelsen i år.

§ 12

Övriga frågor
Vill vi ha årsstämman igen? Ta upp som motion till årsmötet.
Om Conny blir vald på årsmötet att fortsätta i styrelsen så tackar han ja.
Kassören vill att man är noggrannare att fylla i uppgifter vid betalning via Swish. Jaquline skriver ut
på hemsidan vad som är viktigt att tänka på vid Swish-betalning. Vid anmälan till prov
är det viktigt att skriva hundens namn.
Julbord till styrelsen nästa år – finns 3000kr att spela med.
Eventuell föreläsare eller dragplåster till årsmötet – förslag?

§ 13

Nästa möte

Styrelsen ses kl. 14:30 den 4 februari och har möte innan årsmötet.
§ 14

Avslut

Mötet avslutades kl. 21:00

Vid protokollet

Ordförande

Henrik Parkkila
Jaquline Elgh

Justerare

Justerare

Conny Rehn

Malin Ahlström

