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Styrelsemöte Upplands dreverklubb 
 
Datum: 2022-03-28 
Plats: KL-Bygg, Svista 
 
 
Närvarande: 
Roger Lindström, Henrik Parkkila, Christer Andersson, Leif Yttergren, Malin Ahlström, 
Örjan Englund, Thomas Andersson, Stig Dahlén (TEAMS) 
 
Frånvarande: 
Johan Lindström, Roland Lindegren 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Roger Lindström förklarade mötet öppnat. Kl. 18:45 
 

2. Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Örjan Englund. 
 

3. Dagordning 
Medlemmar, punkt 12 lades till och dagordningen fastställdes med den ändringen.  
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. Chipläsare är beställda, styrelsen har börjat 
presenteras på facebook och beach-flaggor ska beställas. Därefter lades protokollet 
till handlingarna. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Roger Lindström redovisade för ekonomin Roland Lindegrens frånvaro.  
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 
6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslistan 

Ordförandebrev för mars redovisades.  
Meny (lördag) för DS är bestämd.  
Info om digital mötesteknik. CS har beslutat att stå för kostnaden för TEAMS 
extension. 
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SKK informerade om arbetet att ta fram en vision för hur SKK ska vara 2030. 
Information om reseersättning kom från CS. 
 
Några kennlar har redan gett positiv respons på att sponsra DS. 
Prisutdelning för 2021 skedde på Ekebyboda 18 mars. 
Viltspårdomarträff har varit. 14 domare närvarade. 
Släpkärran har hämtats. Den ska iordningställas med material. 
 
 

7. Ansvarsområden/kommittéer 
De olika ansvarsområdena och kommittéerna gicks igenom.  
 
Jakt- och viltspår –Henrik Parkkila 
Viltspårprov har kommit igång. 
 
PR- Christer Andersson 

Hemsidan – Christer Andersson 
Styrelsen uppdaterad på hemsidan. 
 
Sociala medier- Henrik Parkkila 
Styrelsen har börjat presenteras på facebook. 

Utställnings – Malin Ahlström 

Domare bokad till hösten. Sekreterare ordnad till Jumkil. 

Medlemsvård – Johan Lindström och Örjan Englund 

Örjan redovisade läget. 

 
Jubileumskommitté – Henrik Parkkila, Christer Andersson 
Inget nytt. 
 

8. Viltspårkurs 

Kursen börjar så att deltagarna ska hinna bli klara före KM. Förslaget blev att starta 
kursen 24/4. Maxantal 10 st. Malin Ahlström ordnar kursen. 

 

9. Mässa Skokloster 
Leif redovisade om statusen inför mässa i Skokloster. 
Material finns att hyra från mässan och vi bestämmer att hyra. 2 banderoller ska 
beställas i dagarna. Vi kommer att få låna mer material från CS. Broschyrer finns 
klara. Någon tävling ska ordnas med någon bra vinst.  
Vi kommer att göra reklam för kennlarna som sponsrar DS. 
Eventuellt fixar vi en tv-skärm med olika material på drevrar. 
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Frivilliga till att stå i montern sökes. Idealt är vi minst 6 personer per dag. 
Se bilaga för bemanning och övrig information. 
 

10. DS 2022 
Kommittén ska träffas i april. 
Styrelsen, delegater och funktionärer bjuds på maten (middag lördag). 
 

11. Dressyrkurs 
Inga datum bestämda än. Hundinstruktören ska återkomma med förslag. 
10 deltagare per tillfälle. Önskemål om 2 ggr per månad önskas. 
 
Ringträning läggs helgen före utställningen. 
 

12. Medlemmar 
På DS kl. 08:30 hålls en föreläsning av Kjerstin Pettersson om hundens anatomi och 
bra träningsformer. 
 

13. Övriga frågor. 
Henrik har köpt en pall foder. Priset har gått upp och försäljningspriset bör justeras. 
Priserna finns på hemsidan. 320 kr/säck och 310 kr/ 3 säckar.  
 

14. Nästa möte  
Nästa möte är 2022-05-03 kl.18:30 på KL-Byggs kontor. 
 

15. Mötet avslutas. 
Ordförande Roger Lindström förklarade mötet avslutat. 20:25 
 

Sekreterare   Ordförande 

 

Thomas Andersson   Roger Lindström 

 

Protokolljusterare: 

 

Örjan Englund 

 

 

2022-03-28 


