
 

 

 Mötesprotokoll Upplands dreverklubb 

 Datum: 2021-11-15 

 Tid: 19:00 

 Lokal: Scandic Nord Uppsala 

 Sekreterare: Arvid Örde 

 

 Närvarande 

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

Dahlén, Lars Elgh, Leif yttergren. 

Anmält Förhinder: Roland Lindegren 

Frånvarande: Pierre Runge 

 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarade mötet öppnat kl. 19:14. 

2. Protokolljusterare 

Malin Ahlström, Henrik Parkkila 

3. Dagordning 

Tillagd punkt, Dagordning fastställs. 

4. Föregående protokoll 

Läggs till handlingarna 

 

5. Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser bra ut, fortsatt stabil.  

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

 

Domare behöver vara bättre och noggrannare när de fyller i domarprotokollet. 

Prov som är slarvigt ifyllda kommer att skickas tillbaka. Detta är ett beslut från 

Centralstyrelsen. 

 

Jaktprov, 

 



Km och klubbkamp har genomförts. Goda resultat. Vinnare av KM vart Per-Ove 

Eriksson från Lövstabruk. 

Vinnare av klubbkamp vart Johan Lindström som därmed gått vidare till Sm som 

hålls i Gotland. 

 

Drevprov, högt anmälningstryck för tillfället. 

Önskemål om att klubben håller en drevprovs utbildning, tips och trix för hur man 

genomför drevprov. tex en kvällskurs. Malin kan tänka sig vara ansvarig för att 

hålla en sådan kurs. Detta blir aktuellt till nästa säsong. 

 

Viltspår, Rullar på.  

 

Utställning, 45 st hundar på utställningen. Stort upptagningsområde. Det vart en 

lyckad tillställning. 

 

Uppföljning om beachflaggor, Malin har kollat med företaget parasollkungen. Det 

bestämdes att flaggorna inte ska vara högre än att de kan ställas inomhus. Ca 240 

cm. 

 

Festkommitté, Km middag serverades för ca 30 personer. 

 

7. Kommittéer 

 

Läggs till handlingarna 

 

8. Klubbkamp Drever/Tax 

 

Klubbkampen går av stapeln 10 december, samling i jaktstugan i Gimo. 

Henrik Parkkila är lagledare 

 

 

9. Jaktmässa skokloster 2022 

 

Leif Yttergren ansvarar.  

 

10. DS 2022 

 

Samma status som föregående möte. 

 

11. Chipläsare 

 

Klubben är i behov av flera chipläsare till hund. Malin och Henrik får i uppdrag att 

undersöka marknaden och köpa in lämplig modell.  

 

12. Årsmöte 2022 

 



Förslag på föreläsare, Morgan Wacht. 

 

Arvid förbereder kallelse till årsmöte och verksamhetsplan. 

Henrik har bokat skuttunge bygdegård. 

 

 

13. Övriga frågor 

 

Ungdomsjakt. Arvid får i uppdrag att höra sig för om någon större markägare kan 

låna ut lämplig mark till detta. 

 

Förslag på inköp av släpkärra med kåpa för att lätt kunna förvara klubbens saker 

som används vid tex utställning och mässor. Roger Lindström Kollar på frågan. 

 

Diskussion gällande drivande hund och jaktetik i förhållande till hundars 

mankhöjd. Förslag på att upplands dreverklubb ska lyfta frågan. 

 

                    15.Nästa möte 

                     17 januari kl 18:30 Kl bygg. 

 

14. Avslut 

Mötet avslutas 20:27 

 

 

 

Justeras: 

 

Malin Ahlström 

 

Henrik Parkkila 

 

 

 

  


