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Styrelsemöte Upplands dreverklubb 
 
Datum: 2022-06-09 
Plats: KL-Bygg, Svista 
 
 
Närvarande: 
Roger Lindström, Henrik Parkkila, Christer Andersson, Roland Lindegren, Malin 
Ahlström, Stig Dahlén, Thomas Andersson 
 
Frånvarande: 
Örjan Englund, Leif Yttergren, Johan Lindström 
 

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

2. Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Christer Andersson. 
 

3. Dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
Dressyrkursen blir troligen vid ett tillfälle. Minst 6 hundar behövs och kostnaden blir 
600 kr. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Roland Lindegren redogjorde för ekonomin.  
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 
6. Skrivelser, rapporter och uppföljningslistan 

En medlemsenkät från CS har gått ut till alla medlemmar. 
En förfrågan har kommit från Uppsala kommun till UDK om vi vill ordna olika 
arrangemang. Roger kommer att ge återkoppling. 
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En skrivelse från CS om avel-konferensen har kommit till uppfödare. Konferensen 
kommer vara i SKK kansli 
Rapport från ordföranderådet:  
En teams-utbildning kommer ske på DS. Kontroll av medlemskap vid provverksamhet 
måste skärpas. Nya rutiner i och med utskick av dreverboken. Förseningsavgiften för 
provverksamheten kommer att höjas till 1000 kr plus 100 kr per hund. En ny 
webshop för profilkläder på centrala hemsidan. Problem med brist på 
exteriördomare, CS kommer arbeta med detta. 
 
KM i viltspår var den 7/6 och vinnare var Ackers Svartkål, ägare Fredrik Svärlas 
 

7. Mässa Skokloster 
Många besökare i vår monter. Några nya medlemmar värvades. Det finns 
förbättringspotential inför nästa mässa, t.ex. ett större tält. 
 

8. DS 2022 
Planeringen flyter på bra. 
110 st till lunchen på lördagen och ca 100 till middagen. 
 

9. Viltspår SM 2023 
En förfrågan om viltspår-SM 2023 har kommit från CS och vi beslutar ställa upp som 
arrangör. Tävlingen ska ske någon gång mellan 15 juni - 15 augusti. Det är 1 deltagare från 
varje lokalklubb som får tävla. 
Planering bestäms att göras i höst. 
 

10. Medlemsfrågor 
Henrik föreslog att Upplands dreverklubb också ska göra en enkätundersökning lika 
den från CS. Vi bestämmer att alla försöker ta fram olika frågor. 
 

11. Övriga frågor. 
Inga frågor anmälda.  
 

12. Nästa möte  
Nästa möte är 2022-08-22 kl.18:30 på KL-Byggs kontor. 
 

13. Mötet avslutas. 
Ordförande Roger Lindström förklarade mötet avslutat. 19:50 
 

Sekreterare   Ordförande 

 

Thomas Andersson   Roger Lindström 
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Protokolljusterare: 

 

Christer Andersson 

 

 

2022-06-09 


