
Styrelsemöte Upplands Dreverklubb 

Protokoll 20180813 

Närvarande:  

Roger Lindström  

Jaquline Elgh  

Henrik Parkkila 

Lars Elgh  

Sivert Bertilsson 

Malin Ahlström  

Stig Dahlén  

Christer Andersson 

Ej närvarande:  

Roland Lindegren 

1. Mötes öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat kl.18:35 

Christer Andersson som ersättare kliver in med rösträtt vid eventuell röstning.  

2. Protokolljusterare 

Till justeringsmän utses Lars Elgh och Sivert Bertilsson.  

3. Dagordning 

Dagordningen gås igenom och godkänns av styrelsen.  

4. Föregående mötesprotokoll 

Jaquline läser igenom föregående mötesprotokoll och protokollet läggs sedan till 

handlingarna.  

5. Ekonomisk rapport 

Klubben har för närvarande 71.539 kr i kassan.  



6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Genomgång av Tranbergs skrivelse samt de två svar som kommit från lokalklubbar. 

Kort rapport från DS i Halmstad.   

Uppföljningslistan i Wunderlist:  

PM Drevprov är skapat. Övriga punkter placeras in under respektive punkt i 

dagordningen. Jaquline ser till att få fram guldhunden-plaketten från SDK.  

7. Jaktmässa i Harg 18 augusti 

Christer har ordnat med ett bildspel som kan visas i vår monter på mässan. Henrik, 

Roger, Malin, Lasse, Marie och Christer kommer att närvara. Det finns en roll-up 

till montern och broschyrer att dela ut.  

Roger har mejlat ordförande för SDK angående aktivitetsbidrag till mässan men 

inte fått någon återkoppling - ska testa att kontakta Christian istället.  

Diskussion kring en tävling att ha i montern – Christer ordnar några frågor kring 

Drever, priset blir en fodersäck från Tasty. Christer fixar också lite godis att ha i en 

skål i montern.  

8. Höstens drevprov  

Fullmäktige för drevprov är Lars Elgh.  

PM för drevprov är på gång.  

Klubbkampen mot SLD kräver sex marker & tre domare. Lokalen måste bokas 

(även till KM). Henrik Parkkila bokar lokalerna i Skuttunge.  

Christer och Stig hjälps åt att ordna fram marker till klubbkampen + vägvisare.  

Till KM behövs middag ordnas – styrelsen föreslår catering.  

Priser till KM – finns graverade glas? De är klara för KM.  

Priser till Klubbkampen – styrelsen föreslår glas till alla deltagare. Sivert ordnar med 

gravyr av dessa.  



Nationella Unghundsprovet går av stapeln den 28 december – vi måste kunna 

ordna fram domare till eventuella prov. Intresse ska kollas under 

drevprovsdomarträffen i september.  

Anmälan till drevprov har krånglat i webbformuläret. Alla i styrelsen ska testa 

anmäla på hemsidan för att se om anmälan kommer fram ordentligt. Jaquline ser till 

att lösa eventuella problem som uppstår.   

Styrelsen föreslår att ordna taxkampen i januari enligt regler för småhunds-SM.  

9. Drevprovsdomarträff 

Lars Elgh ansvarar för denna. Anordnas den 29 september i Domarbo. Lars önskar 

en overhead för att kunna gå igenom protokoll under träffen, Malin ordnar med 

teknik. SKK måste kontaktas för att söka dispens då rådjursjakt egentligen inte är 

tillåtet förrän 1 oktober. Sivert tar på sig att kontakta SKK.  

Stockholm ska stå för mat denna gång – Sivert har haft kontakt med Jim angående 

detta. Utskick till alla domare behövs, med sista anmälningsdag – Roger mejlar en 

domarlista till Sivert och Lars.  

Lokal och mark är bokat.  

10. Utställningen i Ärentuna/Jälla 

Utställningen äger rum den 15 november. Vi behöver kontakta Jällaskolan om det 

fortfarande är aktuellt att ordna utställning i deras lokal. Henrik tar åt sig att 

kontakta Jälla. Domare är bokad – Morgan Wackt – han behöver dock få en 

inbjudan.   

Bestyrelse behövs – Christer, Sivert och Stig preliminärt. Roger är ansvarig för 

utställningen.  

11. DS 2019 



Vi behöver en DS-kommitté som roddar med stämman – Roger (sammankallande), 

Henrik, Sivert & Stig har anmält intresse. Bland annat ska priser ordnas till lotteri.  

Stämman anordnas helgen före midsommar 2019.  

12. Övriga frågor 

Fråga kring när en provdeltagare ska få sitt diplom – styrelsen föreslår att allt delas ut 

vid årsmötet. Vem ansvarar för att skriva ut de diplom som ska delas ut? Ansvar för 

att all info på diplomet är korrekt samt att posta detta till mottagaren.  

Diplom ska signeras av ordförande och sekreterare – aktuellt diplom tas med till 

nästkommande styrelsemöte efter provtillfälle. Christer tar på sig ansvar för diplom.  

 

Finns intresse för klubbkläder med UDKs logga? DS-kommitté jobbar med denna 

fråga då plagg med logga kommer att bli aktuellt inför DS 2019.  

 

13. Nästa möte 

Roger och Jaquline ordnar med bokning av nästa möte (preliminärt 2 oktober) och 

kontaktar styrelsen i god tid.  

14. Avslut 

Ordförande avslutar mötet kl.20:35. 

Protokoll justeras av:  


