
Extrainsatt styrelsemöte med JLDK 20220130 

 

Närvarande: Samtliga i styrelsen för JLDK 

 

1. Statuer för vandringspris – Med anledning av ett mail mottaget 28 Januari gällande statuer för 

vandringspris kallar Bo Johansson, ordf. JLDK till ett extrainsatt styrelsemöte innan klubbens 

årsmöte. 

 

Frågan gäller tidsrymd av vandringspris där avsändaren av mailet fortsatt insisterar att 

statuerna skall gälla för jaktår istället för kalenderår. Med anledning av det beslut som fattats 

(punkt 9 – Notis 1, från årsmötesprotokollet 20210213) nekar styrelsen denna önskan, då 

man inte kan frångå detta utan att klubbens medlemmar får sin röst hörd. Se beslutet från 

årsmötet längst ner i dokumentet. 

 

Styrelsen är av denna anledning tvungna att tacka nej till vandringspriset.  

Under mötet föreslås ett nytt vandringspris med liknande statuer, som styrelsen accepterar. 

 

Fallaskogens Kennel VP, årets hund och SDK Guldhund kommer därmed ersättas av 

vandringspris skänkt av Ing-Mari och Magnus Grahn med namn: Grahns VP. 

 

 

2. Det saknades anmälningstider i Januari för viltspår, varav två protokoll blivit inskickade till 

kommissarien istället för att bli registrerade i dreverdata. Magnus kontaktar Göran Hagman 

för att kolla upp vad detta beror på. 

 

3. Förslag på stoppgräns för anmälan till drevprov framkommer som förslag. Detta för att 

underlätta handläggande och planering. Inget beslut fattas under mötet, utan skall 

undersökas närmare. 

 

 

4. Styrelsen beslutar att årsmötet i största möjliga mån skall hållas fysiskt i år. Medlemslistan 

skickas till Lars och Magnus som även håller i anmälningarna. Datum för årsmötet 220212 

kl.16 på Tallnäs Stiftsgård, anmälan senast 220206 

 

 

5. Ordf. Bo Johansson meddelar att Teamslänk för dreverklubben bör komma under nästa vecka.  

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justeringsman 

Bo Johansson  Andreas Sedin  Johanne Kanstedt 

 

9. Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. NOTIS 1. Se under övriga frågor. 



Notis 1. Styrelsen får frågan hur provsäsongens datum egentligen lyder då det i tidigare 

styrelseprotokoll enbart går att läsa att förslag lagts fram på byte till kalenderår men inte att 

beslutet klubbats. Årsmötet godkänner bytet av provdatum till kalenderår, styrelsen tar på sig 

missen i protokollet och kommer gå ut med en rättelse och förtydligande på vad som gäller. 


