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Postadress:  

Telefon:  

www.upplandsdk.se 

Mötesprotokoll Upplands dreverklubb. 
Datum: 2021-01-11 

Tid: 18:30 

Lokal: Digitalt 

Sekreterare: Arvid Örde 

Närvarande 

Roger Lindström, Arvid Örde, Christer Andersson, Roland Liedgren, henrik Parkkila, 

Malin Ahlström, Stig Dahlen, Lars Elgh. 

Frånvarande: Pierre Runge, Sivert Bertilsson 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Roger Lindström förklarade mötet öppnat 18:31 

2. Protokolljusterare 

Malin och Christer 

3. Dagordning 

Dagordning fastställs 

4. Föregående mötesprotokoll 

Mötet gick igenom föregående protokoll, Inga konstigheter. 

5. Ekonomisk rapport 

Ekonomin fortsatt god. 

 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Upplands dreverklubb har kört alla sina aktiviteter genom dreverdata. Några 

barndomsfel men det börjar räta till sig. 
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Klubben är anmäld till skokloster jaktmässa där upplands dreverklubb ska vara med i 
en monter. 

 

7. Kommittér 

Jaktprov: Stort antal anmälningar till drevprov. 

Viltspårsproven hade 213 starter 2020. 

Evenemang: Händer inte så mycket på grund av Covid 19. 

8. Klubbkamper drevprov 

Klubbkamp mot Taxklubben är inställd. 

Klubbkampen mot Stockholms Dreverklubb ställs in ifall samtliga deltagare inte 
medverkar. 

9. Årsmöte 2021 

Styrelsen beslutar att årsmötet sker digitalt den 14 februari. Arvid och Roger jobbar 
vidare med frågan och skickar ut inbjudan till medlemmar. 

Christer ska höra med länsstyrelsen ifall de vill föreläsa om varg på årsmötet.   

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser ska skrivas. Personer som ansvarar för 
olika klubbaktiviteter, hör av er till Arvid för att planera in i verksamhetsplanen. 

10. DS 2021 

Roger har skickat in ansökan om representationsbidrag från Uppsala kommun. 

Senast sista mars kommer besked från svenska dreverklubben ifall stämman inte kan 

hållas fysiskt. 

11. Övriga Frågor 

Infobladet ska skickas ut även i år trots Covid 19. 

Allmän uppdatering om valpuppfödare i uppland på hemsidan bör göras. 

Vargfrågor, Christer gav en allmän uppdatering om vargläget. 

En gemensam prisutdelning för olika aktiviteter, utnämningar o tävlingar i klubben 
kommer att hållas när läget förändrats. 

12. Nästa möte 

8 februari kl 18:30 via Teams. 

13. Avslut 

Roger Lindström förklarade mötet avslutat 19:43 
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Justeras: 

 

Malin Ahlström  

Christer Andersson. 

 


