
Styrelsemöte Upplands Dreverklubb 

Protokoll – Måndagen den 27 januari, kl.18:30 vid KL Bygg, Svista 

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

Frånvarande; Roland Lindegren, Sivert Bertilsson 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat 18:40 

Två ordinarie ledamöter är frånvarande – vid röstning träder ersättare Lars Elgh och 

Stig Dahlén in med rösträtt.  

2. Protokolljusterare 

Stig Dahlén och Lars Elgh utses till protokolljusterare. 

3. Dagordning 

Dagordningen genomlästes och godkändes, med tillägg av punkt 8.  

4. Föregående mötesprotokoll 

Drevprovsdomare har träffats och lämnat in förslag till regelrevidering av 

drevprovsregler. Samtliga förslag finns publicerade på SDKs hemsida.  

5. Ekonomisk rapport 

Klubbens ekonomi är stabil.  

6. Skrivelser, rapporter & uppföljningslista 

Information från CS har skickats ut till alla i styrelsen. 

Klubbkampen mot Upplands Taxklubb har gått av stapeln och vi gick segrande ur 

striden, både som lag och individuellt.  

Uppmaning att hålla lite koll på de datum som gäller för remisser och remissvar till 

regelrevideringen.  

7. Ansvarsområden/Kommittéer 

Jakt  

- Drevproven rullar på – cirka 15 starter i januari. Kommittén tar fram antalet starter 

under hösten 2019 till verksamhetsberättelsen. Klubben har en person som gått 

elevtjänstgöring för drevprov under hösten.   

Utställning 

- Klubben måste anmäla utställningsdatum för 2022.  



26 maj, Kristi Himmelsfärd – Ullerängens IP i Jumkil/Uppsala 

17 november, Uppsala  

Roger Lindström tar fram förslag på domare till höstens utställning.  

Medlemsvård 

- Christer jobbar vidare med planeringen av jaktresan till Krokom. Som det ser ut nu 

dröjer svar till slutet av februari (från anläggningen).  

- Önskemål om att ha en ”Sista anmälningsdag” till årsmötet, för att enklare kunna 

beräkna mat etc.  

- Svårt att kontakta nya medlemmar då det inte finns varken mejladress eller 

mobilnummer. Blir lite lättare att få tag på dessa uppgifter nu när 

medlemshanteringen ligger hos SKK. Vi som klubb får begära ut medlemslistor direkt 

från SKK.  

Information och PR 

- Jaquline publicerar information om årsmötet framöver, både på hemsidan och på 

facebook.  

- Årets aktiviteter ska publiceras på hemsidan och datumen i 

anmälningsblanketterna ska uppdateras.  

- Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska färdigställas.  

8. Fastställande av statuter för Töbroarnas Kennels VP 

Styrelsen fastställer statuter för det nya vandringspriset ”Töbroarnas Kennels VP” 

med anmärkning på en formulering som ska korrigeras.  

9. Årsmöte  

Årsmötet äger rum i Skuttunge Bygdegård den 9 februari. Inbjudan har skickats ut till 

samtliga medlemmar per post samt publicerats på hemsidan och på klubbens 

facebook-sida.  

Mat, priser och lotterier är under kontroll inför årsmötet.  

10. Verksamhetsplan 

Diskussion om huruvida klubben ska fortsätta med det fysiska informationsbladet. 

Bordlägger frågan till kommande år då vi är mer insatta i hur medlemshanteringen 

och tillgången till medlemsinformation ser ut.  

Förslag på en förifylld almanacka med jaktrelaterade bilder samt klubbens aktiviteter 



markerade på rätt datum.  

Verksamhetsplanen fastställs.   

11. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2019 genomlästes och fastställdes.  

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte äger rum i anslutning till årsmötet, kl.15:00 vid Skuttunge 

Bygdegård.  

14. Avslut 

Ordförande förklarar mötet avslutat kl.20:35 

 


