
 
Närvarande:
Ordinarie Suppleanter Frånvarande
Kurt Jörgensen
Bengt Eriksson
Stefan Petersson
Karl-Gustav Axelsson
Håkan Lövgren
Bo Johansson
Joakim Johansson

Hans Johansson
Göran Svensson

Sabine Svensson
Kristina Kurtsson

1. Ordförande Kurt Jörgensen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.
2. Upprop och suppleanters rösträtt. Hans Johansson valdes som ersättare med rösträtt för frånvarande ordinarie ledamot

Sabine Svensson.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till justeringsman valdes Bo Johansson.
5. Genomgång av tidigare mötesprotokoll. Adjungerande sekreterare Sune Broman vald den 04-05-24 har kontrollerat

tidigare mötesprotokoll och lämnar följande sammanställning.
- Kopior saknas för ett flertal handlingar i sekreterarepärmen.
- Verksamhetsplan för år 2004 saknar uppgift om avgiftsbefrielse för förstegångsstartare vid anmälan av de första

tio (10) för drevprov, viltspårprov och utställning.
- Beslut vid dagens möte: Avgiftsbefrielse för förstagångsstartande inom ramen för ovanstående gäller för hela året

2004. Ev. fortsatt avgiftsbefrielse av resterande för år 2005 tas på nästa styrelsemöte.
- Tidigare beslut av den 04-05-18 att viltspår prov år 2006 skall vara rörligt prov fastställes att äga rum under tiden

2006-05-01 - 08-31. Till kommissarie valdes Karl-Gustav Axelsson. Hur tävlan om klubbens vandringspriser skall
ske utreds av Karl-Gustav och Joakim. Beslut tas senare.

- Drevprovsprogram för åren 2005 och 2006 har lämnats för ansökan till SDK.s kansli utan att styrelsebeslut finns.
Beslut vid dagens möte: Drevprovsprogram år 2005 beslutades att före insändning av ansökan till SDK.s kansli
feb.2005 välja funktionärer. Samma gäller för år 2006.

- Utställningsprogram för år 2006 har lämnats till SDK.s kansli utan styrelsebeslut av funktionärslista. Val av
funktionärer för år 2006 tas senare. (Domare till Skedhult och Sävsjö för år 2006 bör ske. Adjungerande sekr.
anm.)

6. Kassören redovisade kassarapport.
7. Inkommande skrivelser och rapporter

- Uppmaning från SDK om medlemsuppföljning
- Utställning Skillingaryd söndagen den 20 aug. 2006 med domare Siv Bengtsson, ändras enligt SKK.s beslut till

lördagen den 19 aug. Kommissarie Stefan Petersson kontaktar domare och upprättar nytt domareavtal.
- Skånes DK ber om överseende för sitt misstag att inte kalla till möte med Sydsvenska samarbetsgruppen. De

meddelar dock att klubbkamp och tillika uttagning till Drever-SM går av stapeln onsdagen den 10 nov. Ägarna till
våra uttagna hundar har informerats skriftligt den 04-03-25 om vilka som är ordinarie resp. reserver. När fullständigt
klubbkampsprogram kommit informeras berörda genom adj. sekr. vad som gäller.

8. Rapport Kommissarien viltspår. Inget att rapportera.
9. Rapport från Bo Johansson kommissarie för drevprov och drevprov fast provtillfälle.

- Annonsmanus insänt till jakttidningarna.
- Enl. DS-beslut höjdes drevprovsavgiften till 350 kr. Styrelsen beslutade att 250 kr. är domararvode och 100 kr går

till klubben. (Startavgift och ev. reseersättning erlägges till domare före start).

10. Rapport från Håkan Lövgren kommissarien för utställningen i Skedhult.
   - Prislista lämnat till sekr. pärm.

11. Rapport från Stefan Petersson kommissarie för utställningen i Skillingaryd.
   - Kommissarien skickar prislista till sekr. pärm.

12. Rapport Håkan Lövgren utbildningsansvarig.
   - Nio elever kallas till drevprovskonferensen den 23 sept.

13. Rapport Bengt Eriksson IT ansvarig.
- Informerade om hemsidan med hjälp av OH-bilder.
- Bengt fick styrelsen uppdrag att förhandla med tf. webbmaster ang. ersättning för hans utgifter.

14. Rapport från Håkan Lövgren klubbmästare.
  - Lokal är bokad för årsmöte och årsfest 2005 på Nävelsjö Bygdegård.

15. Rapport från Joakim Johansson ungdomsansvarig.
  - Inget att rapportera.

16. Medlemsfrågor.
- Beslut för nästa års medlemsuppföljning skall ske enligt SDK.s vädjan i årets September meddelande.

17. Rapport från Drever-SM kommittén.
- Ordförande informerade om Roghöjdens Hundcenters prisuppgift för Arrangemanget, sponsoravtalet samt tänkta

kartmaterial över provmarkerna. Bo och Joakim upprättar ett lotteri till Drever-SM.

18. Övriga frågor.
- Ordförande och kassören har varit på informationsmöte ang. Elmia Game Fair 2005. Ev. från JLDK lotteri

diskuterades.
- Siv Bengtsson fyller 65 år den 3 sept. Bengt skickar blommor.
- JLDK missade att uppvakta med present Östergötlands Dreverklubbs 50 års jubileum. Stefan svarar för att ett VP

anskaffas och graveras, detta kommer att överlämnas vid Drever-SM till representant från Östergötland.
- Styrelsen beslutade att AU för JLDK till nästa årsmöte består av ordförande, vice ordförande samt kassören.

19. Nästa styrelsemöte bestämdes till 2004-11-04 kl. 19.00 på Schenkers kontor i Värnamo.
20. Mötet avslutades.
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Kurt Jörgensen Sune Broman Bo Johansson
Ordförande Adjungerad sekreterare Justeringsman
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