
Styrelsemöte med JLDK 20201117 kl. 18:00, Telefonmöte. 

 

§ 1. Ordförande hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Till justeringsman för dagen valdes Johanne Kanstedt. 

§ 3. Dagordningen godkänns. 

§ 4. Tidigare protokoll läggs till handlingarna. 

§ 5. Inga skrivelser mottagna för perioden. Styrelsen har tagit del av 

mötesanteckningarna från avelsrådets möte samt de sammanställda 

synpunkterna gällande regelrevideringen på drevproven, utskickad av 

ordföranden. 

§ 6. Rörelseresultatet för klubbens in- och utgifter balanserar ut varandra för 

perioden. Klubbens totala kassa är fortsatt stabil, mycket tack vare minskade 

utgifter till följd av rådande läge. 

§ 7. Ett något oklart mail gällande plattformen som hemsidan ligger på har 

inkommit från Telia. Det nya drevprovsprogrammet får bra kritik och känns 

som en förenkling även om det kräver lite inlärning. 

§ 8. Kommissarien viltspår meddelar om 128 anmälningar på starter till och 

med oktober + fler på väg in. Förväntningarna om lika många starter som förra 

året är höga. 

§ 9. Kommissarien DP meddelar om ökat antal starter mot förra året. Hittills 13 

i Nov.  

§10. På punkten Elmia 2021 meddelar ordförande att Elmia jobbar efter att 

arrangemanget skall genomföras, klubben själva ställer sig frågande till om det 

är möjligt men bestämmer sig att påbörja förberedelserna som att det är 

genomförbart. Datum runt Kristi himmelfärdsdag. 

§11. NM 20211203 ska kunna anordnas. Kommittén är tillsatt, styrelsen får 

hjälpas åt. Kommande möten tar upplägget. 

 

 

§12. Klubbmästaren har ordet: Årsmöte Lördagen den 13 Februari, lokaler skall 

preliminär bokas, definitivt besked lite senare i väntan på utvecklingen av 



covidläget. Enklare tillställning med landgång är som tidigare protokoll nämnts 

tanken. 

§13. Kommissarien för utställningar meddelar att domare till Skillingaryd 9/5 

Carina Olsson, Tomas Eriksson Skedhult 8/8 bokats. Domarna för 2022 skall 

kontaktas. Datum: omkring samma som i år. Back-up planer för hållande av 

utställning  i extremfall skall arbetas fram.  

§14. Regelrevideringen gällande drevprov. Inga fler åsikter gällande 

regelrevideringen luftas bortsett från tidigare nämnt utskick (§ 4). Styrelsen 

ställer sig bakom den skrivelse som gick ut. 

§15. På punkten övriga frågor lyfts ett förslag om kriterier för att kunna koras 

till ”Månadens hund”. Förslag på minst 1a pris på drevprov lämnas som förslag, 

alternativt minimum 3 antalet startande per månad. Styrelsen får till nästa 

möte på sig att lämna förslag för eventuell regeländring. 

På punkten nämns också det eventuellt nya inköpet av en högtalaranläggning. 

Christoffer har tagit in offert på Högtalare, mixerbord, stativ samt mikrofoner 

och mygga. I jämförelse mot hyrkostnader ser styrelsen att man snabbt kan 

räkna hem ett sådant inköp och Christoffer ombeds ta in ytterligare 

information som grund för ett definitivt besked. 

Magnus har haft kontakt med Jennie Wallin som gärna kommer och 

fotograferar vid utställningar, en bra idé och självklart något som kall styras 

upp.  

Roger tar upp vandringspriserna som fallit under bordet, kommissarierna får till 

uppgift att ta tag i detta snarast och meddela tills nästa möte. 

§16. Kollegium 3:e december, 4:e Januari och 4:e februari. Styrelsemöte inför 

årsmöte 12:e Januari. Kallelse till valberedningen inför detta. 

§17. Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.  

 

Andreas Sedin Johanne Kanstedt Bo Johansson 

Sekreterare Justeringsman Ordförande 


