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Postadress:  

Telefon:  

www.upplandsdk.se 

Mötesprotokoll Upplands dreverklubb. 
Datum: 2020-11-23 

Tid: 18:30 

Lokal: Digitalt 

Sekreterare: Arvid Örde 

Närvarande 

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

Andersson, Pierre Runge, Roland Lindegren, Henrik Parkkila. 

Frånvarande: Sivert Bertilsson 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarar mötet öppnat kl. 18:35. 

2. Protokolljusterare 

Lars Elgh och Pierre Runge utses till mötets protokolljusterare. 

3. Dagordning 

En punkt lades till övrigt. 

Dagordning Fastställs. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Roland redogör att ekonomin i klubben är fortsatt god. Många viltspårsanmälningar 
samt uteblivna aktiviteter på grund av Covid har medfört att kassan ökat år 2020.  

Ekonomisk rapport fastställs 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Skrivelse om förhållningsregler på grund av Covid samt drevprovsremiss från Sdk. 
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Kommittér: 

Viltspår:  Det har tillkommit två stycken nya viltspårsdomare, Magnus Vestin och 

Caroline Borberg. Ca 24 anmälningar ligger för tillfället, Det uppskattas att det kommer 
dömas över 200 hundar detta år. 

KM i Drevprov: 6 st hundar startade, Grattis till Christer Andersson och drevern 

Riverrace Fixa som vann. Christer har skickat ut diplom till de medverkande.  

Utställning i Hässelby Gård. Ca 42 st hundar kom till start. Domaren var Göran 
Johansson. BIR vart Brinnsjöns Lova som ägs av Lars Elgh och Marie Lindberg  

Priset för årets uppfödare som delades ut på utställningen tilldelades Johan Lindström 

som driver kenneln Riverrace. 

7. Remiss 2 Drevprovsregler 

Roger har innan mötet mejlat ut drevprovsreglerna till styrelsens medlemmar. 

Reglerna skummades även igenom under mötet.  

Styrelsen är överens om att de nya drevprovsreglerna ser bra ut i de stora hela och 

Upplands Dk accepterar förslaget. 

8. Klubbkamper drevprov 

Styrelsen beslutar att klubbkampen i drevprov flyttas fram till 20 januari. Stig kommer 

att arbeta med arrangemanget och boka domare. All aktivitet runt klubbkampen 
kommer troligtvis att ske utomhus.  

Klubbkampen mot Taxklubben kommer också att flyttas, eventuellt ställas in. 

Styrelsen återkommer i frågan. 

9. Årsmöte 2021 

Årsmötet i Upplands dreverklubb hålls 14/2. Eventuellt kommer mötet hållas digitalt.  

För att förbereda sig på digitalt möte så kommer Roger och Arvid undersöka vilken 
plattform mötet ska hållas i för att det ska fungera bra. 

10. DS 2021 

Ds 2021 hålls 18–19 juni. 

Roger, Henrik, Stig och Malin har fört ett planeringsmöte om Dreverstämman som ska 
hållas i Uppsala 2021. Enligt grovplanering har man kommit överens om följande 
uppgiftsfördelning: 

lotter och priser: Malin 

kontakt med Kommunen: Roger 

Röstlängder: Ted 

Inbjudan: Christer 

Tröjor: Henrik 

Agria: Stig 
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Stämman är planerad att hållas på Scandic nord i Uppsala.  

Svenska dk låter meddela att dreverstämman inte kommer att ställas in utan skulle 

läget inträffa så hålls stämman digitalt. Sista dag för avbokning hos Scandic är 18 april. 

Roger ska skicka ut offert från Scandic till styrelsemedlemmar via mejl. 

11. Övriga Frågor 

Christer informerade om vargfrågan. Bälinge jaktvårdskrets jobbar med en skrivelse till 

Länsstyrelsen. 

Vargobs behöver vara registrerade för att säkerställa att vargobsen stämmer. 

12. Nästa möte 

11e januari kl 18:30. Mötet hålls fysisk på KL bygg i Svista förutsatt att situationen 
tillåter. 

13. Avslut 

Roger Lindström förklarar mötet avslutat kl 19:45 

 

 

Justeras: 

 

 

Lars Elgh, Pierre Runge. 


