
Styrelsemöte Upplands Dreverklubb – Protokoll 

Måndagen den 25 mars, kl. 18:30 hos Christer Andersson, Ålands Västerby. 

Närvarande: Sivert Bertilsson, Jaquline Elgh, Lars Elgh, Christer Andersson, Roger Lindström, Malin 

Ahlström, Stig Dahlén, (Örjan Englund) 

Frånvarande: Roland Lindegren, Henrik Parkkila 

1. Mötets öppnande 

Roger Lindström förklarar mötet öppnat 19:00 2 ledamöter saknas, ersättarna Christer Andersson och 

Lars Elgh går in med rösträtt. 

2. Protokolljusterare 

Stig Dahlén och Malin Ahlström väljs till justeringsmän. 

3. Dagordning 

Dagordning genomlästes och fastställdes. 

4. Föregående protokoll  

Föregående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport  

Ekonomiska rapporten fastställs. 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Nomineringar till CS 

Inga nomineringar från Upplands Dreverklubb. 

Rapporter  

Senaste tidens händelser i Svenska Dreverklubben diskuteras och ventileras. Jaquline rapporterar från 

CS-mötet i Upplands Väsby. 

7. Genomgång av verksamhetsplan 2019  

- Fastställ datum för viltspårträning – 22 april första träffen, Christer kollar tillgänglighet i Domarbo. 

3 tillfällen med avslutande anlagsprov. Jaquline och Christer ordnar detta. 200kr i anmälningsavgift + 

100kr för anlagsprovet + domararvode. 

- Fastställ datum för ringträning – 20 maj, Roger Lindström och Henrik Parkkila håller i detta. 

Korvgrillning. 

8. Ansvarsområden/Kommittéer 

Jakt- & Viltspår – Lars Elgh rapporterar. Vi har ansökt om att få ha drevprovsdomarträff den 29/9. 

Utställning – Roger Lindström rapporterar. Mer om Björklinge-utställningen i punkt 9. Vi diskuterar 

domare inför höstens utställning och även inför våren 2020. 

Medlemsvård – Christer Andersson rapporterar. Vi har fått förfrågan om att delta vid en mässa vid 

Ekebyboda den 17 augusti. Många lokala hundklubbar är inbjudna. Cirka 5-6 representanter (Jaquline, 

Malin, Roger, Christer, Lars & ev Marie). 



Önskemål att samla in telefonnummer och e-postadresser för att enklare kunna kontakta medlemmar. 

 

Media – Jaquline Elgh rapporterar. Infobladet är på gång, lite material kvar att samla in och sedan ska 

Jaquline sammanställa. Roger ska skriva ordförandeordet. 

Jaquline ordnar fb-tävling och Sivert ordnar 3st priser till detta. 

Drevprovsresultaten från januari ska upp på hemsidan. 

9. Utställning – Björklinge 30/5  

- Bestyrelse 

Örjan Englund, Christer Andersson & Roger Lindström. Roger Lindström bokar lokal och 

ringsekreterare.  
Roger går igenom förrådet med priser, rosetter och nummerlappshållare. 

10. DS 2019 

DS-kommittén hade senaste mötet den 28/2. 

Boendepaketen spikades och nu ligger inbjudan till DS publicerad både på SDK och UDKs hemsida 

och facebook. Inget event på fredagen, startar 8:30 på lördagen. 

7st sponsrande kennlar. 

Stig Dahlén ansvarar för lotteriet, tar hjälp av Christer för inhandling av fler priser, 300 lotter á 

100kr/st. 

UDKs medlemmar får anmäla sig att delta vid middagen på DS. Kontakta Roger om du är intresserad 

av att delta (ska med i infobladet). 

Incheckning från fredag eftermiddag. Marie ansvarar för detta, resten av styrelsen är med och hjälper 

till. 

Ted Lindström fixar namnbrickor och röstkort. 

Programmet är nästintill färdigställt, inväntar några sista punkter från CS. Roger mejlar över till 

Jaquline. 

Agria delar ut kassar med lite innehåll. Sivert kontaktar Uppsala Kommun angående ”småsaker” till 

giveaway-kassen. 

Styrelsen beslutar att klubben bjuder delegaterna + medhjälpare vid stämman på middag. Önskas 

övernattning – kontakta hotellet. Önskas bara middag – anmäl till Roger. 

11. Övriga frågor 

Örjan Englund presenterar några av de avelslistor som har publicerats nyligen. 

12. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte äger rum måndag den 6/5 kl.18:30 på Scandic. 

13. Avslut 

Ordförande förklarade mötet avslutat kl.21:00 


