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1. Ordfr. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till justeringsman valdes: Linus Paulsson 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Valberedningen har ordet: Ingen information att lämna. 

 

5. Föregående protokoll samt inkomna skrivelser: Inga frågor på protokoll. Tackkort 

inkommit från Ewa Persson med familj (Skånes Dreverklubb) för vänligt deltagande i 

sorgen vid Mats Perssons bortgång.  

  

6. Kassören har ordet: Genomgång av inkomster och utgifter. 

 

7. IT-ansvarig har ordet: Jobbar på, haft kontakt med Charlotta Löfgren angående 

inläggande av vissa dokument. 

 

8. Materialförvaltaren har ordet: Det behövs priser till lotteriet på årsmötet. 

 

9. Kommissarien DP har ordet: 35 drevprov har genomförts t.o.m. december, 27 

anmälningar inkomna i januari tills dagens datum. Fler domare behövs, några 

domarelever är på gång.  

Genomgång av vandringspriser och följepriser till dessa ska göras inför årsmötet. 

 

10. Kommissarien viltspår har ordet: 91 starter under april - december, varav 20 drever. 

Diplom är utskickade till de som startat med övriga raser under 2016 - 2018. 
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11. Klubbmästaren har ordet: Järnvägshotellet i Skillingaryd är bokat till årsmötet den 

23/2-19 kl 18.00. Lars Karlsson och Magnus Grahn är ansvariga. 

 

12. Utställningsansvariga 2019: Skillingaryd - Linus Paulsson, kommissarie och Erland 

Persson biträdande kommissarie. Skedhult - Daniel Fälth, kommissarie och Erland 

Persson biträdande. Anmälningsmottagare till båda utställningarna är Roger 

Johansson. 

 

13. Verksamhetsplan 2019: Klar, förutom namn på domare till utställningarna. 

Verksamhetsberättelse 2018 tas fram av kommissarierna. Drevprovansvarig, 

utställningsansvarig och viltspåransvarig lämnar information till dessa. 

 

14. Elmia: Bengt informerar om att första mötet inför Elmia har varit i december. 

Tullgarn har mässa veckan innan Elmia, räknar ändå med att det blir många utställare 

trots Tullgarn. 

Monter, samma yta som sist 7 x 2,5 meter. Erland undersöker lite om ny inredning. 

Bengt Eriksson, Bo Johansson, Erland Persson och Anders Kristiansson ingår i 

Elmiagruppen. Information om drevern, vem skall hålla i den? Vi jobbar på det. 

 

15. Övriga frågor: Önskemål finns om att ha ringträning, fråga om det finns någon på 

Attila som kan ha lite träning/visning innan utställningen börjar på morgonen. 

Fundera på hur klubben kan anordna någon egen ringträning. 

Spårning av tassvilt tas upp inför nästa säsong. 

De 6 delegater som åkte till extra DS 1/12-18 i Uppsala bjuder klubben på supén på 

årsmötet. 

DS-delegater måste kunna tänka sig att åka på stämman om behov finns.   

Erland Persson står till förfogande som mentor för hundägare som har frågor. 

 

16. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

Bo Johansson Ing-Mari Grahn Linus Paulsson 

Ordförande  Sekreterare  Justeringsman 

  


