
 

 

 Mötesprotokoll Upplands dreverklubb 

 Datum: 2022-01-17 

 Tid: 18:30 

 Lokal: Teams 

 Sekreterare: Arvid Örde 

 

 Närvarande 

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

Dahlén, Lars Elgh, Leif yttergren, Roland Lindegren. 

 

Mötespunkter 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Roger Lindström förklarade mötet öppnat 18:40 

2. Protokolljusterare 

Till att Justera protokollet valdes Christer Andersson och Henrik Parkkila. 

3. Dagordning 

Inga tillägg gjordes, Dagorning fastställdes 

4. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll gjordes, Uppföljningar stämdes av och finns 

under punkten 6. 

5. Ekonomisk rapport 

Ekonomi fortsatt god. 

6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslista 

 

Chipläsare, Det bedöms behövas ca 5-10 st totalt i klubben. En köps in från kina 

och ser hur den fungerar. 

 

Roland som haft i uppgift att undersöka inköp av släpkärra redogjorde priser på 

två olika modeller:  

• Fågelstakärran ca 25 000kr 

• Respo 30 000kr, stabilare, högre lämmar och förstärkt bakaxel. 

 

Båda inklusive kåpa. Styrelsen beslutade att Roland Lindegren får i uppdrag att 

Köpa in för klubbens räkning en Fågelstakärra med både vinter och sommardäck 

och med lås. 

 

Tre skrivelser har inkommit: 



• Skrivelse från CS angående dom om förskingring. 

• Ordföranderåd den 18 januari. 

• Taxklubben inställd i Gimo 

 

7. Kommittéer 

Henrik berättade att Drevproven rullar på som de ska, Många hundar anmälda 

under Januari, Totalt tio anmälda som är kvar att gå. 

 

Inget att Rapportera från övriga Kommittéer.  

 

8. Åsmöte 2022 

 

Styrelsen beslutade om att fysiskt årsmöte ändras till digitalt årsmöte på grund av 

Coronarestrektioner. 

Mötet hålls den 13 februari kl 17.00 via Teams. 

 

Motion: Det redogjordes under mötet ett utkast på föreslagen motion gällande 

mankhöjd kopplat till drivande hund och jaktetik. Vissa punkter i Motionen 

behöver jobbas vidare på och ändras.  

 

Arvid skickar ut kallelse till årsmöte medlemmar senast onsdag denna vecka. 

 

9. Mässa Skokloster 

Ingen ny information 

 

10. DS 2022 

Besked huruvida stämman kommer att kunna hållas fysisk  eller om den måste 

vara digital kommer att komma i den första april. 

 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

                    12. Nästa möte 

                               Måndag den 7 februari kl 18:30 via Teams. Kallelse kommer via mail 

 

12. Avslut 

Roger Avslutade Mötet kl 20:00 

 

 

 



Justeras: 

 

 

Christer Andersson 

 

 

Henrik Parkkila 

 

 

 

  


