
Styrelsemöte 20220802. 

 
Närvarande: Bo, Roger, Daniel , Lars, Magnus, Erland, Johanne, Arnold och Andreas.  

 

Saknas: Filip, Christoffer.  

 

 

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

 

2. Till justeringsman för dagen väljs Johanne Kanstedt 

 

3. Dagordningen godkänns 

 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna 

 

5. Sekreteraren har inga inkomna skrivelser att rapportera för perioden 

 

6. Klubben redovisar en fortsatt god ekonomi 

 

7. IT-ansvarig har inget att rapportera 

 

8. Kommissarien för viltspår rapporterar om 52 starter t.o.m Juli samt 7 anmälda för 

starter i Aug. Diplom utskickade t.o.m Juli. 

 

9. Kommissarien för utställningen i Skedhult meddelar att det är 46 anmälda hundar, 

bestyrelsen består av: Erland, Daniel & Magnus. 

Preliminära datum för utställningar 2024: 12/5 Skillingaryd, 11/8 Skedhult 

 

Styrelsen har noterat att det i vissa protokoll från utställningar inte går att utläsa 

färgteckning på hundarna,  vilket i förlängningen gör att det ej heller kommer med i 

dreverboken. Viktigt att vi ej missar detta i kritiklapparna på utställningar. 

 

10. Arbetet med klubbmästerkskapet 2022 har börjat, arbetsgruppen har i uppgift att 

säkerställa markerna för mästerskapet, utskick kommer skickas till ägarna för startande 

hundar.  

 

Styrelsen beslutar om ett tillägg att startande hundar på klubbmästerskapet samt för 

vandringspriser skall vara registrerade på ägare i Jönköpings län.  Tillägget  gäller från 

och med provsäsongen 2022/2023. De hundar som kvalificerade sig under säsongen 

2021-2022 till årets klubbmästerskap går ju vidare med automatik. 

 

11. Arbetsgruppen för sydsvenska består av Roger, Magnus, Daniel och Lars. Plats för 

arrangemanget kommer vara Attila, 12 marker och 12 domare kommer behövas. 

 



12. Roger redovisar för vandringspriserna. Sabine, som står som instiftare till 

vandringspris för viltspår önskar ett tillägg om att själv inte kunna erövra priset. 

 

13. En domarkonferens avses hållas 18 September kl. 14.00, vi kan tyvärr inte vara på 

Attila så Lars ser istället över möjligheten att vara på Kafferepet i Värnamo. 

 

14. Ordf. Bo Johansson går igenom och rapporterade gällande DS. 

 

15. Verksamhetsplanen skall ändras efter årsmötesbeslut, ändringen gäller höjning av 

avgifter för drevprovsstarter. Nya avgifter är 700kr för medlemmar och 900kr för icke 

medlemmar i JLDK.  

 

16. Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 18 Oktober kl. 18.30 på Kafferepet i Värnamo. 

 

17. Mötet förklaras avslutat och styrelsen tackar Johanne och Niklas för att vi fick vara 

hos dom och blev bjudna på grillat och kaffe. 
 


