
Mötesprotokoll från styrelsemöte i Upplands Dreverklubb 

Måndagen den 19 augusti, kl.18:30 i Blomsätra, Vittinge 

Närvarande; Roger Lindström, Henrik Parkkila, Jaquline Elgh, Sivert Bertilsson, Lars Elgh, 
Christer Andersson, Stig Dahlén, Malin Ahlström 

Frånvarande; Roland Lindegren 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat kl. 18:36 

2. Protokolljusterare 
Lars Elgh och Malin Ahlström utses till protokolljusterare. 

3. Dagordning 
Dagordningen genomläses och godkänns.  

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll genomläses och läggs till handlingarna.  

5. Ekonomisk rapport 
I klubbens kassa är stabil och vi kan räkna hem en liten vinst efter att årets 
dreverstämma är avklarad. Några fakturor återstår dock att betalas.   

6. Skrivelser, rapporter & uppföljningslista 
CS har skickat ut information och anmälningsblankett till Nationellt unghundsprov. 
Publiceras på hemsidan inom kort.  
Har även fått inbjudan av Allt om Jakt och Vapen om att eventuellt medverka i ett 
jaktreportage. Roger Lindström tar gärna in förslag.  

Jaktmässan i Harg gick av stapeln den 20 juli – lite dålig uppslutning med besökare. Vi 
misstänker att det var på grund av värmen. De som besökte oss verkade dock 
intresserade så vi är nöjda med arrangemanget.  

På uppföljningslistan har vi en punkt gällande att ta fram speciella priser till 
utställningar där hundar får CK. Roger Lindström tar på sig att kolla med Laxen i 
Uppsala vad det finns för alternativ. Även Christer har hittat ett förslag.  

Henrik Parkkila har börjat pussla ihop en lista över marker som vi kan tillämpa när det 
kommer till klubbkamper etc. De flesta markägarna är uppringda, men inte alla ännu 
(ca 25 totalt). Henrik fortsätter att sammanställa listan och lämnar sedan över till 
ansvarig för varje provtillfälle.  

Vi behöver fortfarande upprätta en lista över intressanta personer som kan vara 
aktuella att utbilda till drevprovsdomare. Lars Elgh ordnar detta som 
utbildningsansvarig.  

Medlemsantalet ligger på cirka 147st i dagsläget.  

7. Ansvarsområden/Kommittéer 



Jakt- & Viltspårkommitté 
- Ansvarig till KM i drevprov 
Lars Elgh, Sivert Bertilsson, Henrik Parkkila (28 okt – 1 nov) 
 
- Ansvarig till klubbkamp/SM-uttagning Stockholm/Uppland 
Lars Elgh 
 
- Ansvarig till klubbkampen mot Taxklubben 
Stig Dahlén och Roger Lindström, fredagen den 13 december. Varje respektive klubb 
ordnar med tre marker och tre domare. Roger kollar upp lokal, eventuellt i Jumkil.  
Uttagningsregler: Det bästa provet (3st) fram till 10 dagar innan klubbkampen. 
   
- Drevprovsdomarträffen (hundar, mat, ansvarsområden)  
Lars Elgh har pratat med Lars Lindberg. Henrik Parkkila släpper gärna Axa. Stockholms 
Läns DK står för maten, men vi ordnar det. Förslag på storköp av gulaschsoppa och 
bröd med dricka till + kaffe och kaka – Sivert Bertilsson ordnar detta.  
Lars Elgh bjuder in våra egna domare till detta.  
 
- Biträdande drevprovskommissarie – vem?  
Sivert Bertilsson är ordinarie drevprovskommissarie. Mötet utser Roger Lindström till 
biträdande.  

 
- Ansvarig Unghundsprovet  
Sivert Bertilsson och Roger Lindström ansvarar för detta. I år går det under två 
datum, 26 oktober och 28 december. Info kommer ut på hemsidan inom kort.  

Utställningskommitté  
- Ansvarig samt bestyrelse till Ärentuna (Högsta) 14 november 
Roger Lindström utses till ansvarig.  
Bestyrelse – Vi undersöker inför nästa möte. Stig Dahlén jobbar på gällande lokalen. 
Morgan Wackt dömer.  
 
- Ev. ny utställningsplats 2020 
Bo Wallin är bokad till våren 2020.  
Förslag på att ordna med Ullerängens IP som ny utställningsplats till den 21 maj.  

Medlemsvård 
- Ansvarig till KM-middagen 
Christer Andersson ansvarar för detta.  
 
- Ansvarig till kiosk/servering vid utställning 
Stig Dahlén och Christer Andersson 
 
- Mat/fika i samband med klubbkampen mot Taxklubben 
Roger Lindström och Stig Dahlén 
 



- Ersättning till diplomansvarig? 
Förslag på 50kr per diplom (för att täcka papper och toner). Christer ansvarar själv för 
att fakturera detta. 

Info./Red. Kommitté 
- Rensning/uppdatering hemsidan 
Jaquline ansvarar för att rensa gammal info på hemsidan och efterfrågar nya bilder 
från medlemmar.  

8. Vandringspriser – Statuter KM-viltspår 
Roger Lindström har tagit fram ett förslag. Publiceras med protokollet och arkiveras.  

9. DS 2019 – Sammanställning 
Vi är nöjda med arrangemanget. Något färre delegater än vad vi hade räknat med, 
många sena återbud.  
Omkring 200 lotter såldes till slut. Klubben har fått beröm för arrangemanget utifrån.  

10. Övriga frågor 
Förfrågan om hur många viltspår vi har arrangerat. 87st fram till 31/7. Ca 26 dömda i 
augusti hittills – några ligger fortfarande och inväntar bedömning under augusti. 

Diskussion om att ev införskaffa ett finare pris till viltspår, för att locka fler att starta. 
Blir som ett ”seriepris” – att man sammanställer sina prov och räknar ut bästa 
resultat totalt sett.  

Förslag på att eventuellt ställa en motion gällande SM i viltspår framöver. 

Diskussion om att eventuellt ordna nåt liknande Dreverns Dag med camping, 
viltspårträning, familjedag och trevligheter till kvällen.  

11. Nästa möte 
Måndagen den 7 oktober, kl:18:30. 
 

12. Avslut 
Roger Lindström förklarar mötet avslutat kl.20:00.  

 


