
Styrelsemöte JLDK 230104 

 

Närvarande styrelsen: Bo Johansson, Daniel Fälth, Lars Karlsson, Daniel Fälth, Erland Persson, 

Magnus Grahn, Christoffer Thalin, Johanne Kanstedt, Roger Johansson, Andreas Sedin 

Närvarande valberedningen: Jonas Gustavsson, Josefin Börjesson 

Frånvarande styrelsen: Filip Österlind 

Frånvarande valberedningen: Simon Andersson 

 

1. Ordf. hälsar styrelsen och deltagande från valberedningen välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Arnold Pettersson väljs till justeringsman 

3. Dagordningen godkännes. 

4. Valberedningen meddelar att inga platser blivit vakanta. 

5. Inga frågor på föregående protokoll, inga inkomna skrivelser för perioden. 

6. Klubben har en fortsatt stark klubbkassa och visar för perioden från senaste mötet en i princip 

oförändrad kassa. 

7. IT meddelar att det är svårt att hitta vandringspriser på hemsidan, detta skall åtgärdas. Man tittar 

på att automatisera påminnelsemejl från dreverdata, för att drevprov skall registreras i tid. Just nu är 

det bötesbelagt att skicka in för sent varpå man nu väljer att titta på en lösning.  

8. Materialförvaltaren meddelar att vi har gott om saker i våra förråd. 

9. Kommissarien drevprov meddelar om 52 starter fram tills årsskiftet, varav ytterligare 15 inbokade i 

Januari 2023.  

10. Klubbmästaren har ordet: Årsmötet skall ut på hemsidan, omgående. Magnus Grahn och Lars 

Karlsson består arbetsgruppen av. 

11. Utställningsansvariga 2023: Övergripande ansvarig: Johanne Kanstedt.  

       Skillingaryd:Ord. Johanne Kanstedt Bitr. Arnold Pettersson 

       Skedhult: Ord. Johanne Kanstedt, Bitr. Lars Karlsson 

12. Verksamhetsplan 2023: Ansvariga Roger Johansson, Bo Johansson.  

13. Verksamhetsberättelsen: Roger Johansson, Magnus Grahn, Johanne Kanstedt. Hundar som blivits 

utställnings- / jaktchampions måste anmälas till Bo Johansson eller Roger Johansson för att detta 

skall komma med i verksamhetsberättelsen 2022 – En blänkare måste även läggas upp hemsidan 

gällande detta. 

14. Utställningarna 2023: Domare Bo Paulsson i Skillingaryd, Carina Andersson i Skedhult 

15. En del förändringar i avelsdata, har blivit en extralänk för att få upp stamtavlan, som tidigare 

visades på förstasidan. Förmedlat tre kontakter gällande avel. 



16. Bo och Erland har varit på introduktionsmötet för Elmia utställningen, årets Tema är varg. Nytt 

möte i Mars, som är lite mer ingående. Elmiagruppen utökas med en person: Erland Persson.  Pris på 

Elmia – Jaktupplevelse, uppstyrt av Daniel. Vi har fått godkänt på lotteri under evenemanget. 

 

17. Övriga frågor:  

Viltspår: 83 starter under 2022 – Punkten missades i dagordningen. 

Regelkommiten – Möte i Januari 

Chipläsare: Är slut i klubben, nya behöver införskaffas – behöver titta på att köpa in nya. Förslaget är 

Agrias variant för 499kr/st. Bo Johansson beställer hem 2st för utvärdering. 

Offerten på högtalaranläggningen skall uppdateras, Christoffer Thalin har denna uppgift på sitt bord. 

Skjuts på tills nästa möte. 

18. Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.  

 

Andreas Sedin  Arnold Pettersson  Bo Johansson 

Sekreterare  Justeringsman   Ordförande 


