
Styrelseprotokoll 20200408 18:00 

Telefonmöte närvarande: Magnus Grahn, Erland Persson, Daniel Fälth, Lars Karlsson, Christoffer Thalin, Roger Johansson, 

Johanne Kanstedt, Andreas Sedin, Andreas Johansson och Bo Johansson 

Telefonmöte frånvarande: Filip Österlind 

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Till justeringsman väljs Roger Johansson 

3. Dagordningen godkänns. 

4.  Dreverstämman diskuterades. Förslag finns på att antingen flytta fram stämman eller köra 

den som videokonferens med en fullmäktige från varje klubb som representerar alla 

klubbens röster. Vi röstar för en videokonferens då vi inte vet hur länge restriktionerna varar.  

Klubbens förslag på fullmäktige är Roger Johansson. 

5. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

6. Inga inkomna skrivelser mer än regelrevidering drevprov (se punkt 12) 

7. Kassören redovisar klubbens ekonomi som uppvisar ett litet minus för föregående år. 

8. Kommisarie för Skillingarydsutställningen har ordet: På grund av rådande tillstånd (Covid -

19), har utställningen i år valt att ställas in.  

9. Kommisarie för Skedhultsutställningen har ordet: Tills vidare fortskrider arbetet med 

utställningen som om den skall hållas. Idé om ”drive-in” utställning har lagts fram jakt och 

utställningskommitten. 

10. Kommissarie för viltspår har ordet: 4 starter hittills, ytterligare några inbokade men på grund 

av covid-19 avvaktas det temporärt med nya starter. 

11. IT-ansvarig har ordet: Ersättningsprogram för jyckedata provkörs, utbildning kommer ske vid 

stämman eller via videolänk beroende på coronautvecklingen.  

12. Inkomna förslag på regelrevidering gicks igenom och mötets förslag skickas ut till domarna 

för fler synpunkter.   

13. Genomgång av vandringspriser och statuter. 2 st vandringspris är utgångna. Bästa hund två 

djurslag (skänkt av Skånes dreverklubb) föreslås ersättas. Kåves Rävpokal har erövrats av 

samma hund två ggr. Förslag på nytt pris och namn skall tas fram av Bo Johansson och Roger 

Johansson till nästa möte.  

14. Nordiska mästerskapet 4 dec 2020. Marker för arrangemanget står klart och håller på att 

uppdateras med kontaktperson för respektive mark, arbetet med sponsorer fortlöper. CS har 

meddelat om ungefärlig godkänd kostnad för arrangemanget,  offerten på Tallnäs ska 

omförhandlas. 

15.  Inga övriga frågor. 

16.  Nästa möte bestäms senare. 

17.  Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

Andreas Sedin   Bo Johansson 

 

 

 

 

Justeringsman 

Roger Johansson 


