
Dagordning för styrelsemöte med JLDK 20201007  

Frånvarande Johanne Kanstedt och Andreas Johansson 

§ 1. Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Till justeringsman för dagen väljs Lars Karlsson 

§ 3. Dagordningen godkänns 

§ 4. Föregående protokoll 

§ 5. Inkomna skrivelser 

Remiss 2 angående revidering av drevprovsregler 

Rapportering av viltspår i dreverdata har beslutats att endast genomföras av 

Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms samt upplands lokalklubbar på test. Övrig 

rapportering som tidigare. 

§ 6. Kassören rapporterar om lågt pengaflöde för tiden, inkomster på viltspår 

och drevprov. Det finns en fortsatt buffert i kassan trots uteblivna inkomster 

för utställningar. 

§ 7. IT-ansvarig har inget nytt att rapportera förutom övergången till 

dreverdata. Se separat punkt § 13 

§ 8. Kommissarien viltspår meddelar att det sedan senaste styrelsemötet i 

Oktober varit 18 nya starter på Viltspår. Total 119 starter på året och ytterligare 

anmälningar på starter finns. 

§ 9. Kommissarien DP har ordet. En hund anmäld till start i Oktober, i övrigt 

inget att rapportera.  

§10. Klubbmästaren lyfter frågan om årsmöte samt årsfest. Förra året var det 

ett 50tal närvarande vilket talar för att arrangemangen borde vara 

genomförbara. Lars kontaktar Tallnäs gällande lokaler samt bordsservering tills 

nästa möte. Förslag kommer på att ta in föranmälningar för att på så sätt ha 

kontroll över antalet deltagare, Bo ser över den möjligheten. Förslag på datum 

6:e alt 13:e Februari. 

§11. Arbetet med nästa års utställningar påbörjas. Avstämning av lokaler samt 

domare påbörjas av respektive utställningsansvarig. Beslut fattas om att man 

på något sätt, beroende på restriktioner, ändå skall hålla utställningar och att 

eventuella anpassningar får göras. 



§12. Styrelsen ställer sig tveksam till om Elmiamässan kommer att hållas 

kommande år, men inga besked har ännu kommit. Bo försöker få kontakt för 

att se om vi kan erhålla några indikationer om detta.  

§13. På punkten Dreverdata är det idel positiva reaktioner. Majoriteten har 

deltagit på de utbildningar som anordnats och bekantat sig med det nya 

systemet. En bugg om uteblivna anmälningsmail till kommissarien har 

uppdagats, Roger kontaktar Charlotta i ärendet.  

§14. Högtalarsystem till utställningar, hyra eller köpa in nytt? 

Styrelsemedlemmarna kollar runt med kontakter vad det kan kosta att hyra 

högtalare och headset.(Daniel och Christoffer) 

§15. Magnus rapporterar lite om dreverstämman för styrelsen. I övrigt tas inget 

upp på punkten övriga frågor. 

§16. Lottning KM och uttagning av domare, datum 13 November samt kollegie 

på kvällen. Resultat av lottning enligt följande: 

 

 Ährskens Tindra – Magnus Enocsson 

 Ovanskogens Fia –  Hans Johansson 

 Bella – Sune Hansson 

 RiverRace Bianca – Bengt Eriksson 

 Drevertassens Bianca – Bo Johansson 

 

Filip kontaktar domare och hundägare, anmälan sker i dreverdata. Under 

”kommentarer” skall Klubbmästerskap fyllas i. 

§17. Nästa styrelsemöte Torsdagen den 19e November kl.18.00 

§18. Ordförande för JDLK Bo Johansson tackar för deltagandet och förklarar 

mötet avslutat. 

 

Andreas Sedin Bo Johansson Lars Karlsson 

Sekreterare Ordförande Justeringsman 


