
Mötesprotokoll Upplands DK 

Måndagen den 20 maj, kl. 19:00 på Scandic Nord i Uppsala 

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

Dahlén, Jaquline Elgh & Roland Lindegren. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarade mötet öppnat kl. 19:30.  

2. Protokolljusterare 

Sivert Bertilsson och Christer Andersson utses till justeringsmän.  

3. Dagordning 

Dagordningen fastställs.  

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll fastställs.  

5. Ekonomisk rapport 

Klubbens kassör avlägger ekonomisk rapport.  

6. Skrivelser, rapporter & uppföljningslista 

Inga skrivelser har inkommit.  

Roger Lindström var på ordförandekonferens den 27 april. Roger informerar om status på 

förskingringsärendet.  

Det var diskussion om CS förslag att tillfälligt höja medlemsavgiften samt behovet av ett nytt 

rapporteringssystem.  

Henrik går igenom uppföljningslistan - lotteri till DS, marker till KM i viltspår.  

Christer och Lasse rapporterar från viltspårkursen som har ägt rum vid 3 tillfällen. Nu väntar anlagsprovet 

för de flesta.  

7. Ansvarsområden/Kommittéer 

Jakt- & Viltspår 

KM i viltspår äger rum den 18/5. Lasse pratar med Ted om att boka lokalen i Domarbo.  

Jaquline lägger ut på hemsidan att sista anmälan till KM är den 12/5.  

Utställning 



Egen punkt 

Medlemsvård 

Fortsatta planer inför mässan vid Ekebyboda den 17 augusti.  

Jaquline och Christer ordnar information till hemsidan gällande denna mässa.  

Förslag på att anordna en aktivitet med utflykt till Widforss-skyttebio i Arlandastad.  

Info- & PR-kommitté 

Infobladet har äntligen kommit ut.  

Jaquline fortsätter att hålla hemsida och Facebook uppdaterat.  

8. Utställning - Björklinge 30/5 

Domare: Siv Bengtsson 

Bedömningen börjar kl.10:00 

Bestyrelse: Roger Lindström, Örjan Englund & Christer Andersson.  

Ringsekreterare: Charlott Jonsson 

Servering: Allt till detta finns hos Ted - Christer tar kontakt med Ted. Kaffe & korv med bröd. 

Diskussion om att eventuellt inhandla en "anläggning" med trådlös mikrofon. Mötet ger ordförande fria 

händer att ta beslut om ett eventuellt köp.  

Domare till hösten är spikad - Morgan Wackt.  

Stig har försökt boka lokalen till höstens utställning, men har ännu inte fått någon bekräftelse på detta.  

9. Vandringspriser - Flood & KM Viltspår 

Per-Olof Flood önskar upprätta ett nytt vandringspris. Roger ska se över lämplig pokal. Vandringspriset 

delas ut till Bästa Rådjurshund. Roger Lindström ordnar med statuter till detta. Gäller prov arrangerade 

av Upplands Dreverklubb. Roger Lindström köper ut detta pris, till en kostnad på cirka 500 kronor.  

Fråga om att instifta ett vandringspris till KM i viltspår. Efter röstning inom styrelsen beslutar vi att 

fortskrida med att instifta vandringspris till KM i viltspår. Ted Lindström ansvarar för detta. Christer 

Andersson köper in pokal, cirka 1500 kronor. Roger Lindström ansvarar för att upprätta statuter. Beslutet 

gäller från 6 maj 2019.  

10.DS 2019 

Cirka 118 anmälningar till hotellet.  

Styrelsemedlemmar som är med och jobbar under fredagen och lördagen får maten betald. Även 

respektive är välkomna till middagen på lördagen. De två personer som blir tilldelade förtjänsttecken 

som inte sitter i styrelsen blir även bjudna på middagen på lördagen.  



Roger och Henrik jobbar vidare med att få tag på tröjor med tryck.  

Stig och Christer har varit och inhandlat en del priser till lotteriet. De ansvarar också för att upprätta 

prislistor för detta.  

Styrelsemedlemmar anmäler sig till Roger Lindström.  

11. Övriga frågor 

Christer Andersson får i uppdrag att köpa blommor å klubbens vägnar till Jan Domarhed som fyller 80 år.  

Henrik tar på sig att fortsätta beställa hem foder från Tasty under året.  

Malin kollar med Eva om Dr.Clouder's foder, sponsring till DS och utställning. 

12. Nästa möte 

Nästa möte blir tisdagen den 4e juni kl.18:30 vid Svista (KL Bygg).  

13. Avslut 

Roger Lindström förklarar mötet avslutat kl. 21:18 


