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Postadress:  

Telefon:  

www.upplandsdk.se 

Mötesprotokoll Upplands dreverklubb. 
Datum: 2020-05-18 

Tid: 18:30 

Lokal: Huddunge Uppsala 

Sekreterare: Arvid Örde 

Närvarande 

Roger Lindström, Arvid Örde, Lars Elgh, Malin Ahlström, Stig Dahlen, Christer 

Andersson, Pierre Runge, Sivert Bertilsson. 

Anmält förhinder: Roland Lindegren och Henrik Parkila. 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

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

2. Protokolljusterare 

Malin Ahlström och Stig Dahlen utses till mötets protokolljusterare. 

3. Dagordning 

fyra punkter lades till övriga frågor. 

Dagordning Fastställs. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Roger Redogör från Roland. Ekonomin i klubben är fortsatt god. 

Ekonomisk rapport fastställs 
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6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

 Remiss från Upplands klubben rörande drevprov är iväg skickad till svenska 

dreverklubben.  

En skrivelse från Skk´s ordförande gällande coronaviruset har inkommit. Mer att läsa 
om det finns på svenska dreverklubbens hemsida. 

Årets dreverstämma kommer att skjutas till 29 augusti. fysik i tellberg alternativt digital 
över internet. 

Christer har köpt in en skrivare till klubben som han tidigare fick uppdrag att göra. 

7. Kommittér 

 Roger berättar att det är många drevrar anmälda till viltspårsprov. 

Infobladet är nu utskickat. Minst två drevrar till i Uppland har blivit champions utöver 
de som stod med i infobladet.  

Christer Andersson rapporterar:  

Jaktresan: Christer har Inte hört nåt gällande den årliga jaktresan som anordnas. 

Viltspårkursen:  gick riktigt bra på. 3 st klarade anlagsprov. Harvindens Diza och 2 
hundar från kenneln Riverrace. 

8. DS 2021 

En Arbetsgrupp med uppdrag att anordna dreverstämman 2021 kommer att sättas 
ihop. Styrelsen återkommer med detta i höst. 

Styrelsen beslutar om att anta offert som vi begärt från Scandic nord hotell i Uppsala. 

9. Covid regler utställnig 

Utställningen i Jumkil är flyttad till den 23 augusti. Maxantal hundar är 40 st.  

10. Övriga Frågor 

 

Försäljning av hundfoder: Styrelsen beslutar om att fortsätta sälja Tasty hundfoder. 

Papper till statsarkiv: Papper från tex sådana här möten ska sparas för framtiden i 

statsarkivet. Roger och Arvid ser över när de får tid att samla ihop, sortera och åka in 

med dessa. 

Dressyrkurs: styrelsen avaktar tillsvidare ifall det blir någon dressyrkurs i år, den 

tidigare planerade vart inställd pga. Covid 19. 

Tystnadsplikt: Det är viktigt att känsliga saker som diskuteras eller uppkommer i 
styrelsen ej delges personer utanför styrelsen.  
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11. Nästa möte 

3e augusti. v32. På KL bygg i Svista. 

12. Avslut 

Roger Lindström förklarar mötet avslutas kl 19:30. 

 

 

Justeras: 

 

 

Malin Ahlström, Stig Dahlen 


