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Postadress:  

Telefon:  

www.upplandsdk.se 

Mötesprotokoll styrelsemöte Upplands 
dreverklubb 2020-03-16 
Datum: 2020-03-16 

Tid: 18:30 

Lokal: Kl Bygg Svista Uppsala 

Sekreterare: Arvid Örde 

Närvarande 

Roger Lindström, Henrik Parkkila, Arvid Örde, Christer Andersson, Lars Elgh, Malin 
Ahlström, Stig Dahlen, Örjan Englund adjungerad. 

Frånvarande: Sivert Bertilsson, Roland Lindegren, Pierre Runge. 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat kl. 18:30. 

2. Protokolljusterare 

Malin Ahlström och Christer Anderson utses till mötets protokolljusterare. 

3. Dagordning 

Tillägg för punkt 8, DS2021 och Nordiska 2023. Dagordning fastställs. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll genomlästes och lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Roger Lindström redogjorde för ekonomin med uppgifter från vid mötet frånvarande 
kassör Roland Lindegren. 

Klubbens ekonomi är stabil och god. 

Ekonomisk rapport fastställs. 
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6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

• Regelrevidering, extra möte för domare nästa måndag. 

• Skrivelse från valberedningen, folk till avelskommittén söks.  

Någon kandidat från upplands finns ej. 

Inga rapporter har inkommit. 

 

7. Kommittéer 

Lars Elgh rapporterar från Jaktkommité att det är för tillfället Lugnt, jakten för 

säsongen är avslutad. 

Viltspårsproven  börjar komma igång, 5 eller 6 hundar är hittills dömda i år. 

Roger Lindström redogör för utställningskommitén: Bestyelse för utställning 21 maj 
föreslås Malin, Arvid, Stig. Förslag till domare höstutställning är Morgan Wacht. 

Christer Andersson redogör för anmälning för kurser och resor. Viltspårkursen, först till 
kvarn gäller. Krokomresan, lungt en så länge, möte i Mars angående resan. 

Christer Andersson har skickat ut förra årets infoblad på mail till styrelsen. Det 
konstateras att förra årets infoblad ser bra ut och att vi fortsätter på samma spår. 
Christer och Arvid Jobbar vidare med årets infoblad. Infobladet ska vara ute första 

veckan i April, bör vara färdigt för tryck 29 Mars. 

8. DS 2021 och Nordiska 2023 

Intresset för att anordna dreverstämman år 2021 är svagt bland Sveriges lokalklubbar.   

Styrelsen beslutar därför om att ansöka om att få anordna dreverstämman i Uppland 

2021.  

Styrelsen beslutar även om att ansöka om att få anordna Nordiska Mästerskapen i 

drevprov 2023. 

9. Avel 

Avelskontakt Örjan Englund var inbjuden för att informera och redogöra i styrelsen hur 

arbetet med aveln fortgår och vad som är aktuellt på den fronten. 

10. Övriga Frågor 

Styrelsen återkommer om åtgärder/ändringar i schema pga. Covid-19.  

Oroligheter kring vargrevir som börjar bildas i länet. Kan bli problem för jaktprov, m.m. 

Christer Andersson håller en bevakning vad som pågår. 

Arvid Örde lägger ut anmälan för utställning på Facebook. 

Upprop från Gävleborg från Benneth Thyr och Jenny Noren, ”Rädda löshundsjakten”. 

Målet är att att löshundsjakt ska klassas till ett Kulturarv. Styrelsen tycker detta låter 
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intressant och Roger Lindström kollar upp och jobbar för att Benneth och Jenny 
kommer till Uppland och föreläser. 

11. Nästa möte 

Måndag 20 April kl 18:30 hemma hos Malin . Mittemot Handlar´n i Oxätra. Rött hus med 
nytt plåttak, (Runda Åkerlänna skylten mot granarna). 

12. Avslut 

Roger Lindström förklarar mötet avslutas kl 20:20. 

 

 

Justeras: 

 

 

Malin Ahlström, Christer Andersson.                                                                             


