
Styrelseprotokoll 20210112 18:00 

Närvarande styrelsen: Bo, Andreas S, Magnus, Roger, Christoffer, Lars, Andreas J, Johanne, 

Erland och Daniel. 

Närvarande valberedningen: Karin, Jonas, Simon 

1. Styrelseordförande hälsar valberedning och styrelsen välkommen och förklarar mötet 

öppnat. 

2. Till justeringsman väljs Johanne Kanstedt 

3. Dagordningen godkänns. 

4. Valberedningen har ordet: Andreas J, Christoffer, Erland, Roger och Bo står för omval till 

styrelsen. Valberedningen skall fram förslag på styrelseledamöter, stämmoombud revisorer 

och presidie till årsmötet 13/2. I övrigt inget att rapportera. 

5. Föregående protokoll samt inkomna skrivelser: Inga frågor på föregående protokoll, 

inkomna skrivelser för perioden är en uppdatering kring polisanmälan samt information från 

CS gällande lokalklubbarnas ansvar i rapportering i dreverdata samt information gällande 

årsmöten. 

6. Kassören har ordet: Genomgång av inkomster och utgifter samt information om 

årsbokslutet.  

§ 7. IT ansvarig har ordet: Magnus har blivit administratör. Telia skall överta plattformen för 

hemsidan, datum för det 12 januari.  

§ 8. Materialförvaltaren har ordet: I rådande tid så har det inte hänt mycket i förråden. Inför 

utställningar samt nordiska kan det behövas viss påfyllnad. 

9. Kommissarien drevprov har ordet:  1 startande hund i Okt, 18st Nov, 22st Dec, 27 anmälda 

för Januari.  

Drevprovsdomare undrar hur/om proven skall hållas med tanke på föret, styrelsen vittnar 

om olika förhållande runt om i länet där vissa anser att det ej är lämpligt att släppa med 

andra inte har något problem med skarsnö. Styrelsen fattar beslutet att det faller på 

domaren att eventuellt avbryta pga dåligt före. Information om förutsättningarna kommer 

att skickas ut till domarna och skall förmedlas till den startande vid uppgörandet av tid och 

datum. Om klubben eller domaren bestämmer att det inte startas återbetalas startsumman. 

I annat fall sker ingen återbetalning. 

10. Klubbmästaren har ordet: Årsmötet – Tallnäs är stängt fram till Mars. Dom önskar att vi 

skjuter på mötet till dess. Det råder stor osäkerhet i styrelsen huruvida ett fysiskt möte är 

möjligt men ställer sig enigt bakom att ett digitalt möte är bättre än att skjuta upp det till 



2022. Andreas tittar på möjligheten att genomföra ett digitalt möte och vilka möjligheter 

man har att genomföra ett sådant. Tallnäs avbokas. 

11. Utställningsansvariga 2021 – Domare står klart sedan innan, även lokal i Skillingaryd. 

Definitivt besked om lokalen i Skedhult har vi inte fått, utan dom har bett att få återkomma. 

Magnus och Johanne är kommissarier för Skillingaryd, Johanne och Lars i Skedhult.   

12. Verksamhetsplan 2021 – Magnus och Bo skriver ihop verksamhetsplanen. 

13. Verksamhetsberättelse 2020 – För att inte championat skall missas i 

verksamhetsberättelsen bör hundägarna meddela Roger om tagna championat, annars är 

det lätt att något missas. 

14. Nordiska mästerskapet 2021, rapport från arbetsgruppen – Styrelsen ser inga bekymmer 

med att hålla arrangemanget i år. Arbetet med marker och priser fortlöper. Förläggning skall 

bokas och avstamp tas i den budget som användes förra året. Större redogörelse vid nästa 

möte. 

15. Elmia Game Fair 2021 –Inga klara besked lämnas från arrangörerna, Elmia ställer sig 

tveksamma men utesluter inte arrangemanget helt. 

16. Utställningarna 2021 – Samarbete med Kronoberg gällande utställning för att kunna 

stambokföra hundar. Endast exteriörbedömning, ej konkurrensutsättning. Bo kollar med 

Jyrki i Kronoberg och återkopplar till övriga styrelsen.  

17. Övriga frågor – Viltspårsansvarig redovisar sammanställning för året = 143 starter, varav 

6 starter var drever, totalt 13 mindre än förra året. Ny budget: Med tanke på det rådande 

läget skall vi nog inte räkna med mer än 70-80 starter nästa år.  

Utdelning av vandringspriser – Förslag är att det görs på utställning alt någon form av 

frågeformulär samt bild och lägga ut på hemsidan. Styrelsen funderar vidare på alternativ 

tills nästa möte. 

Nästa möte 13/2 (Årsmöte) Ett utskick med information går ut till styrelsemedlemmarna 

inför detta. 

18. Mötets förklaras avslutat. 

 

Andreas Sedin Johanne Kanstedt Bo Johansson 
Sekreterare  Justeringsman Ordförande 


