Styrelsemöte Upplands Dreverklubb
Protokoll – Måndagen den 7 oktober, kl.18:30 hos Roland Lindegren i Karlholmsbruk
Närvarande; Samtliga i styrelsen
1. Mötets öppnande
Roger förklarar mötet öppnat 18:45
2. Protokolljusterare
Lars Elgh och Stig Dahlén utses till protokolljusterare.
3. Dagordning
Dagordningen genomlästes och fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Klubben har en stabil ekonomi för tillfället. Den ekonomiska rapporten läggs till
handlingarna.
6. Skrivelser, rapporter & uppföljningslista
CS har skickat ut information till lokalklubbarna gällande GDPR. Detta publiceras på
hemsidan inom kort.
Henrik Parkkila har tagit fram två testexemplar av mössor med klubbtryck. Styrelsen
diskuterar om vi ska trycka upp ett gäng och ha till priser på tävlingar alternativt att
sälja vid utställningar samt via hemsidan och facebook. Vi skulle även kunna ha som
priser i till exempel klubbkamp och klubbmästerskap.
Henrik får OK av styrelsen att beställa mössor för de resterande transfertryck vi har
kvar hos tryckeriet.
Diskussion om att anordna en gemensam resa för medlemmar. Christer Andersson
tar på sig att undersöka några mark-alternativ inför en eventuell jaktresa med
medlemmarna.
Roger Lindström har kvar uppgiften att se ut passande priser till CK på utställningar.

Henrik Parkkila är klar med listan över alla drevprovsmarkerna.
Diskussion kring hur vi kan fånga upp och följa upp nya medlemmar på ett bättre
sätt. Förslag på att få ut vårt informationsblad tillsammans med det första utskicket.
Henrik Parkkila tar på sig att ringa upp några av de nya medlemmarna i klubben.
7. Ansvarsområden/Kommittéer
Jakt- & Viltspårskommitté
- Drevprovsdomarträffen har gått av stapeln.
Näst på tur är KM – anmälan ska vara inne senast 10 dagar innan. Förslag på att
plocka fram stadgarna gällande turordning vid start. Till dags dato är det 1 hund
anmäld. Jaquline lägger ut fler påminnelser gällande anmälan.
3 hundar anmälda till det nationella unghundsprovet den 26 oktober. Domare är
klara. Lottning sker efter styrelsemötet.
Klubbkampen mot Stockholms Läns DK den 7 november.
Upplands DK anordnar taxkampen den 13 december.
Klubben har haft 36 dreverstarter på viltspår samt 135 övriga starter (aprilseptember).
Utställningskommitté
- Morgan Wackt har skrivit på domaruppdraget inför Högsta-utställningen. Även Bo
Wallin har skrivit på detta inför vårens utställning.
Medlemsvård
- Diskussion om diplom. Hanteringen kring detta behöver en effektivisering. Förslag
på att diplomen skrivs ut en gång per månad av diplomansvarig. Dessa tas sedan
med på nästkommande möte så att sekreterare och ordförande skriver under och
sedan tas detta tillbaka av diplomansvarig för frankering och utskick.
Informations- & Red. Kommitté
- Hemsidan och klubbens facebook uppdateras kontinuerligt. Lite dåligt med respons
vid klubbens inlägg.
8. KM – Drevprov + Middag
Christer och Lena ordnar med KM-middagen. Christer har även ordnat med lite
priser – blommor till pristagarna ska inhandlas.

Henrik Parkkila får i uppdrag att boka lokalen i Skuttunge. Förslag på att utse en
städgrupp som hjälper till efter middagen (Henrik, Roger, Lars, Malin och ev. Marie)
Jaquline lägger ut fler påminnelser på hemsidan samt på facebook gällande anmälan
till KM. Lottning sker hemma hos Sivert, måndagen den 21 oktober, kl.19.
Sivert hör sig för gällande vilka dagar domarna kan döma under KM-veckan.
9. Utställningen i Högsta
Lokalen är färdig (bekräftad). Stig och Malin ordnar med kaffe, korv, dryck och
fikabröd.
Roger Lindström stämmer av med Lotta Ohlsson gällande om hon kan ställa upp som
ringsekreterare.
Bestyrelse: Sivert Bertilsson, Christer Andersson, Lena Lindström
Förslag på nya skyltar som vägvisare till våra evenemang – Henrik Parkkila har ev. ett
företag som kan hjälpa oss att sponsra en del av detta. Styrelsen ger OK till Henrik
att beställa 6st skyltar (”Drever”, reflex, svart text, löstagbara pilar).
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Nästa möte hos Lars Elgh, måndagen den 18 november, kl.18:30
12. Avslut
Ordförande förklarar mötet avslutat 20:15.

