
 

 

 Mötesprotokoll Upplands dreverklubb 

 Datum: 2021-10-04 

 Tid: 19:00 

 Lokal: Kl Bygg Svista 

 Sekreterare: Arvid Örde 

 

 Närvarande 

Roger Lindström, Arvid Örde, Christer Andersson, Henrik Parkkila, Malin Ahlström, Stig 

Dahlén, Lars Elgh. 

Anmält Förhinder: Leif Yttergren, Roland Lindegren. 

Frånvarande: Pierre Runge 

 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarade mötet öppnat kl. 19:08. 

2. Protokolljusterare 

Lars Elgh, Henrik Parkkila. 

3. Dagordning 

Tillagd punkt, Årsmöte 2022 läggs till punkt 12 . Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll gicks igenom, inga kommentarer. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser bra ut, fortsatt stabil.  

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

Medlemslista och nya medlemmar, Arvid har mailat ut den till styrelsen.   

Roger har varit på ordföranderåd för svenska dreverklubben och rapporterar 

därifrån följande: 



• Styrelsen jobbar på att motionen som upplands dk lämnade in gällande 

digital mötesteknik. 

• Svenska dreverklubben har tillsatt en regelrevideringskommitè. Nio 

personer sitter i kommittén, Roger Lindström är ordförande i kommittén. 

Mötena kommer att inträffa ungefär varannan månad. 

• Krafttag mot smutskastning i sociala medier har gjorts. 

• Domare på mästerskap. Kvalitén behöver vara bra. Lokalklubbarna skall 

godkänna domaren innan mästerskapen. 

• Lägesrapport gällande stulna pengar ur kassan, 7 december skall fallet upp 

i tingsrätten med misstanken grov förskingring. 

• Covid-pass skall gälla vid mästerskap har styrelsen i Skk beslutat. 

 

 

 

7. Kommittéer 

Jaktkommitté: Unghundsprov den 26 oktober. 2st hundar från uppland anmälda. 

Viltspår: totalt blir det ca 200 hundar i år. 

Utställning 11 nov: I dagsläget 21 hundar anmälda. Gunnar Furuvik har tackat ja till 

att döma utställningen i sommar. 

Festkommittén: Inbjudan till Km middag ska skickas ut. Christer ringer och kollar 

efter medhjälpare.  

Vid klubbkampen caterings mat. Christer kollar med cateringfirma. 

8. KM i drevprov 

Inbjudan till KM skickas med inbjudan till höstmiddagen. 

Christer skriver inbjudan så ordnar Roger med utskick. Sista anmälningsdag 21 

oktober.  

 

9. Klubbkamp drevprov 

 

Placering 1,2 och 3 vid Km i drevprov tas ut för att medverka i klubbkampen. 

9 november, mot Stockholm.  

Marker: 4 st klara. Behövs 6 st. 

Återkoppling till Roger senast tisdag kväll den 12 gällande tillgängliga marker. 

Samling vid Skuttunge. 

 

10. Ringträning/dressyr 

 

10 st hundar är anmälda till evenemanget som kommer att vara en kurs fördelat 

på två st kvällar. 

 

 



11. DS 2022.  

Inget nytt att rapportera. 

 

 

12. Övriga frågor 

 

Årsmöte 2022 sker söndag den 13 februari Christer kollar om Karl Hedin vill 

föreläsa på årsmötet. 

Roger tar kontakt med valberedningen. 

 

Viltspårsansvarig bjuder in domare till middag den 22 november. 

 

 

13. Nästa möte 

15 november kl 18:30 vid Scandic nord. Roger bokar middag. 

 

14. Avslut 

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 20:22 

 

Justeras: 

 

Lars Elgh 

 

Henrik Parkkila 

 

 

 

  


