
Styrelsemöte 2013-10-30 

Plats: Roghöjden Sävsjö 

Närvarande: 

Bo Johansson Hans Johansson Sune Hansson 
Daniel Fälth Stig Eckervad Peter Bengthagen 
Bengt Eriksson Magnus Grahn  
Erland Persson Mark Johansson  
 

Frånvarande: 

Roger Johansson   
   
 

 
§ 1. Mötets öppnande. 
         Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
  
§ 2. Val av Sekreterare och justeringsman. 
        Till sekreterare valdes Bengt Eriksson och justeringsman valdes Sune Hansson 
 
§ 3. Godkännande av dagordning. 
        Dagordningen godkändes 
 
§ 4. Föregående protokoll. 
        Godkändes  
 
§ 5. Inkomna skrivelser. 
        En skrivelse har kommit in från Ronny Westin. Den innebär att en kontaktperson skall  
        utses i varje klubb för att utarbeta förslag till mästerskapsregler inför hösten 2014.  
        Förslag från  styrelsemedlemmar skickas till kontaktpersoner som sammanställer och  
        skickar in till Ronny. Till kontaktpersoner valdes Hans Johansson och Bengt Eriksson. 
        Förslag blev att använda samma regler vid mästerskap som vid drevprov.    
 
§6. Kassören och IT ansvarig har ordet. 
        Intäkter och utgifter har balanserat sedan förra mötet. Kassan är oförändrad 
 
§7   Viltspår: 
         3 starter under året. En viltspårkurs planeras till våren. 
         Magnus saknar en domarlista på godkända Viltspårdomare. Bosse skriver till  
         Martin Svensson och efterfrågar listan. 
 
§8    Kommissarien Skedhult har ordet 



          Utställningen fungerade bra. Ett 30-tal hundar startade. 
 
§ 9.  Klubbmästerskapet 
         Allt klart 5 hundar startar provtid 08.00 – 15.00.  
          
§10  Klubbkampen 2013-11-01 
         Attilla är klart. Maten skall beställas. Utskick görs den 1/11 2013. Marker, domare och  
         lottningen är klart.  
 
§11  Långtidsplanering. 60 år 2016. DS. 
         Jönköpings Läns Dreverklubb har fått erbjudande att arrangera DS 2016. Det är lämpligt 
         att tacka ja till erbjudandet då klubben har 60 års jubileum och det inte är ”Elmia år”.    
 
§12  Klubbmästaren har ordet.   
         Årsmötet skall vara i Skillingaryd som tidigare klubbmästaren bokar hotellet. Det  
         bestämdes att årsmötet skall hållas den 15 februari 2014. 
  
§13. Minnesplakett efter vandringspris 
          Stig hade förslag på pris. Han tar med exempel till nästa möte. 
 
§14. Övriga frågor. 
        Kommissarien drevprov har ordet. 
         Problem med att få fram domare till drevprov. Viktigt att domarna ställer upp och 
         dömer.   
         Det är fler och fler startande som vill att kommissarien ordnar marker.  
         Kommissarien ordnar marker till det fasta provet övriga starter måste hundägarna 
         ordna marker själva. Hundar med två ettor på hemmamark får inte starta mer på  
         hemmamark. I dom fallen måste hundägaren ordna mark som hunden vanligtvis  
         inte jagar på. I vissa fall kan personer i styrelsen hjälpa till att skaffa mark.   
         Önskemål finns att domare meddelar till kommissarierna när man kan döma hundar.   
 
         Fråga från Halland om klubbmedlem i Halland kan döma hundar på marker inom  
         Jönköpings Läns Dreverklubbs verksamhetsområde. Klubben skickade frågan vidare till 
         drevprovsanvarig i CS. Svar från CS är att hunden skall anmälas till klubben som marken  
         är belägen. Jönköpings Dreverklubb går på CS rekommendation. 
 
         Magnus informerade om att det förekommer att klubbar lottar ut drevprovsstarter på 
         utställningar. Det bestämdes att en drevprovstart skall lottas ut per utställning.  
         Lottningen sker på startnummer.   
 
§15. Nästa styrelsemöte. 
         Nästa styrelsemöte är 2014-01-02 kl. 19.00 på Roghöjdens Hundcenter. Kollegium  
         Från kl. 18.00 
 
§16. Mötets avslutning. 
 
Sekreterare: Bengt Eriksson      Justeras: Sune Hansson         Ordf. Bo Johansson 


