
Protokoll styrelsemöte 20211006 

Närvarande: Filip, Arnold, Magnus, Johanne, Erland, Lars, Bo, Andreas.  

Telefonnärvaro: Roger 

Frånvarande: Daniel, Christoffer 

 

§ 1. Orförande hälsar övriga styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Till justeringsman för dagen väljs Johanne Kanstedt 

§ 3. Dagordningen godkänns utan tillägg 

§ 4. Föregående protokoll läggs till handlingarna 

§ 5. Inga inkomna skrivelser för perioden  

§ 6. Kassören har ordet – Utgår på grund av sjukdom. 

§ 7. IT-ansvarig har meddelar att en teamslänk håller på att tas fram centralt för att enklare 

kunna genomföra möten online. 

§ 8. Kommissarien viltspår har ordet - Tom september har vi haft 133 starter, protokoll till 

och med September även utskickat till startande, däremot resultat verkar bara ligga uppe till 

och med Juli i dreverdata. Ordförande tar på sig att undersöka varför övriga inte kommit upp 

i systemet. Prognosen på viltspår för säsongen spås ligga omkring 140-150st. 

§ 9. Kommissarierna drevprov meddelar att 4 anmälningar till unghundsprovet inkommit och 

att domare för dessa blivit tillsatta.  

§10. Klubbkamp 2021 redogörs av kommissarierna, detta lottas enligt följande: 

Drevertassens Bella – Christoffer Thalin 

River Race Bianca – Daniel Fälth 

Strelluf Björn - Bo Andersson 

Drivabos Collum – Sune Hansson 

Fallaskogen Ezzy – Bengt Gunnarsson 

Ovanskogens Fia – Mark Johansson (Endast för uttagning till sydsvenskan) 

§11. Följande domare är uttagna att döma unghundsproven: Bengt Eriksson, Erland Persson, 

Magnus Enocson, Bo Andersson 



§12. Utställningsansvarig har ordet -Datum för kommande utställningar:  

20220508 Skillingaryd, domare: Morgan Wacht,                                                                  

20220814 Skedhult, domare Benny von Schedin.  

Datum för utställningar 2023: 14/5 Skillingaryd , 6/8 Skedhult (?) 

§13. Nordiska Mästerskapet 20211203, redogörelser och fördelning av uppgifter: Markerna 

är klara sedan tidigare, domare kommer att tillsättas på respektive mark av Magnus, Roger 

och Christoffer. Mat och logi för ekipage, lagledare och resande domare skall bokas på 

Tallnäs Stiftelsegård, ansvariga för detta är Lars och Bosse.  

Styrelsen plockar fram ett PM med nödvändig information för arrangemanget snarast. Det 

står klart att 13 kennlar sponsrar evenemanget, övriga sponsorer: 

Huvudsponsor: Dreverenocs kennel, Prissponsor: Sydved. 

Lotteri till NM är inte beslutat. Tas när vi vet mer om pandemin. 

§14. Under punkt 14, övriga frågor meddelar Magnus att han vill avsäga sig ansvaret för 

viltspårsdiplom. Ny ansvarig för detta blir Arnold Pettersson. 

§15. Nästa styrelsemöte: November 17/11 kl.18.30. Lars kollar upp om det är möjligt att 

hålla detta på Kafferepet i Värnamo. 

§16. Mötet förklaras avslutat. 

 


