
Styrelsemöte JLDK 221123 

Närvarande: Bo Johansson, Roger Johansson, Arnold Petersson, Daniel Fälth, Erland Persson, Johanne 

Kanstedt, Lars Karlsson, Andreas Sedin 

Frånvarande: Christoffer Thalin, Magnus Grahn, Filip Österlind 

1. Ordförande hälsar övriga styrelsen välkommen´och förklarar mötet öppnat. 

2. Johanne Kanstedt väljs till justeringsman. 

3. Inga tillägg till dagordningen. 

4. Inga anmärkningar på tidigare protokoll. 

5. Inga inkomna skrivelser för perioden. 

6. Kassören meddelar att vi för perioden visat upp ett negativt resultat, ekonomin i klubben är 

fortsatt god.  

7. IT ansvarig har inget att rapportera. 

8. Kommissarien för viltspår rapporterar om 77 starter t.o.m Oktober, även protokoll för startande i 

Oktober utskickade. 

9. Kommisarien för drevprov rapporterar om en jämn ström av anmälningar, gott om domarelever 

som strax ska gå sina aspirantprov. Responsen på sydsvenskan har varit god, ett lyckat arrangemang 

med mycket vilt på benen. Kollegiedatum 5/12, 18.00 Förslag på plats: Kafferepet, Lars kollar 

möjligheterna. 

10. Utställningsdagar 6/5-23 Skillingaryd Domare: Bo Paulsson, 6/8-23 Skedhult Domare: Carina 

Olsson, 12/5-24 Skillingaryd Domare: Morgan Wacht, 11/8-24 Skedhult Domare: Ej tillsatt. 

11. Elmia: Vi inväntar kallelse till Decembermöte och Marsmöte inför mässan, en delegation av 

styrelsen åker upp på dessa möten: Erland Persson & Bo Johansson. Till kommittén för mässan 

beslutas: Daniel Fälth, Roger Johansson, Andreas Sedin & Bo Johansson. 

12. Klubbmästaren har ordet: Årsmötet på Tallnäs 11/2 är uppstyrt, meny håller på att tas fram.  

Kostnaden blir 200kr/deltagare, resterande del subventioneras av klubben. 

Kommitté till årsmötet: Magnus Grahn & Lars Karlsson 

13. Ny högtalarutrustning tas upp igen, Christoffer får på sitt bord att uppdatera gamla offerten. 

14. Klubben representerar drevern på Lyckans premiärjaktlag Sveaskog 2022-23 i Hook med två 

lokala hundar, Fallaskogens Hilo – Urban Persson och Äskerkärrets Ajja – Viktor Nilsson. 

Erland Persson aviserar att han efter kommande period avslut aviserar att gå ur styrelsen som 

ledamot och avelskontaktman. Styrelsen motsätter sig detta då Erland har en kompetens som är svår 

att ersätta och ber honom att tänka om. 

Frågan lyfts om ersättning till domarelever och aspiranter då även vederbörande tar ledigt för att gå 

med på prov. Styrelsen anser att det är ett förtroendeuppdrag och det är många domarelever som 

ställer upp en eller två gånger men sedan faller bort, således beslutas det att det även i 

fortsättningen inte kommer vara någon ersättning innan man genomgått sina prov. 

15. Nästa styrelsemöte: 4/1-23 kl. 18.30 Kafferepet. 



16. Mötet förklaras avslutat. 

Andreas Sedin  Johanne Kanstedt Bo Johansson 

Sekreterare  Justeringsman  Ordförande 

 

 


