
Dagordning för telestyrelsemöte 20200608 kl 18:00. 

Närvarande: Bo Johansson, Andreas Sedin, Erland Persson, Magnus Grahn, Lars Karlsson, Roger Johansson, Johanne 

Kanstedt, Daniel Fälth, Christoffer Thalin, Andreas Johansson 

Frånvarande: Filip Österlind. 

§ 1. Ordförande Bo Johansson hälsar samtliga deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat 

§ 2. Till justeringsman för dagens möte väljs Johanne Kanstedt 

§ 3. Godkännande av dagordning, tillägg punkt 7. Kommissarie drevprov 

§ 4. Information om digitala möten fr. skk sida. Vi har begärt från skk att vi ska få starta tre ggr på 

drevprov utan att man startat på utställning tidigare, detta verkar klubbas igenom.  

§ 5. Kommissarien viltspår förkunnar att man till och med maj månad har haft 57 starter, plus 

ytterligare fler på väg in. Påpekande från provdeltagare att resultaten kommer in sent, men 

direktiven är att vi endast får skicka in resultaten en gång i månaden. 

§ 6. Årets utställning i Skedhult beslutas för att ställas in på grund av pandemi läget. Öppnandet för 

att unghundar får starta på prov utan tidigare utställningsresultat gör att man känner att riskerna är 

högre än vinningen av att faktiskt hålla utställningen. Skk:s rekommendation gällande att inga 

tillställningar med över 50 personer och utomhus skall hållas gäller preliminärt till 31a Aug. 

§ 7. Kommissarie drevprov Roger Johansson meddelar att vi fått påbackning för att vårt årsmöte hålls 

för sent. Förslag lämnas på att drevproven och vandringspriser följer kalenderår men ändå 

tillgodoräkna jaktsäsongens resultat på drevprov för att kvalificera sig till klubbmästerskapet  samt 

uttagning till drever SM. Diplomering till drevprovsstartande i Januari och Februari kan således ske 

först i samband med nästa årsmöte. 

§ 8. Nordiska mästerskapet – Svenska tar inget beslut förrän September gällande NM:s arrangemang. 

Vi måste således fortsätta vårt arbete och utgå ifrån att det blir av. Roger och Magnus tar på sig 

arbetet med domare och kennelsponsorer. Christoffer sitter på mark och kontaktpersoner. Alla 

hjälper till med att skaffa övriga sponsorer. 

Kommissarie till Nordiska måste utses, beslut fattas nästa möte. 

§ 9. Inga övriga frågor togs upp. 

§10. Ordförande kallar till möte i slutet Aug/början Sept. 

§11. Ordförande tackar för deltagande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

Andreas Sedin   Bo Johansson 

 

 

 

 

Justeringsman 

Johanne Kanstedt 



 


