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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Plats: Teams 2021-06-02
Deltagare
Namn

Roll

Organisationstillhörighet

Inte närvarande punkt

Roger Svensson

Ordförande, Delegat DS

Styrelsen DDK

Ingrid Spånberg

Vice ordf. Delegat DS

Styrelsen DDK

Lars Rydstedt

Kassör

Styrelsen DDK

Ingvar Karlsson

Ledamot

Styrelsen DDK

Jakob Bergvall

Ledamot

Styrelsen DDK

Henrik Andersson

Ledamot, Delegat DS

Styrelsen DDK

Joel Widman

Sekreterare

Styrelsen DDK

Hela mötet

Ulf Spånberg

Suppleant (ordinarie)

Styrelsen DDK

Hela mötet

Per Erik Skog

Suppleant, Delegat DS

Styrelsen DDK

Övriga (Adjungerade mm)

Roll

Organisationstillhörighet

Inte närvarande punkt

Mikael Karlsson

Ordf media, Delegat DS

Dalarnas Dreverklubb

Hela mötet

Anna-Carin Rydstedt

Ordf avel, Delegat DS

Dalarnas Dreverklubb

Hela mötet

Yvonne Skog

Delegat DS

Dalarnas Dreverklubb

Annelie Karlsson

Delegat DS

Dalarnas Dreverklubb

Martin Johansson

Delegat DS

Dalarnas Dreverklubb

Hela mötet

Protokollet justeras genom att sekreteraren skickar protokollet till
210603/HA
justeraren och ordföranden som läser igenom och föreslår ev justeringar.
210608/RS
Därefter mailar de sitt ok till sekreteraren som för in justeringsdatum
och signaturer härintill. Därmed anses protokollet justerat och officiellt.
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Agenda
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av kallelsen
§ 3. Godkännande av dagordningen
§ 4. Val eller anmälan av mötessekreterare
§ 5. Val av 1 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet
§ 6. Föregående protokoll. Ordförande föredragande
§ 7. Anmälan om övriga frågor
§ 8. Ekonomin i klubben. Kassören föredragande
§ 9. Dreverstämman. Ordförande föredragande
§ 10. Motioner till DS. Ordförande föredragande
§ 11. Leksandsutställningen. Ordförande föredragande
§ 12. Övriga frågor.
§ 13. Nästa möte.
§ 14. Mötet avslutas.

Mötet hålls i Microsoft Teams. Länk skickades ut den 19/4 2021. Påminnelse med länk
skickades den 26/5 2021.
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Protokollsdel
Punkt

Beskrivning

§1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens
styrelsemöte.

§2
Godkännande av
kallelsen

Alla var kallade i god tid. (Den 19/4) och
kallelsen godkändes.

§3
Godkännande av
dagordningen

Åtgärdas av

Dagordningen godkändes.

§4
Anmälan eller val av Till sekreterare utsågs Ingrid Spånberg
sekreterare
§5
Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera
protokollet valdes Henrik Andersson

§6
Föregående protokoll

Ordföranden läste upp föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades därefter till
handlingarna.

§7
Anmälan av övriga
frågor

Lasse anmälde en fråga om korta rapporter från
kommittéarbetena och en fråga runt Har-SM.
Styrelsen beslutade att ta upp frågorna under
§ 12

§8
Ekonomin i klubben

Kassören redovisade klubbens ekonomi för
dagen. Klubbens ekonomi är fortsatt stabil.
Styrelsen godkände rapporten.

§9
Dreverstämman

Delegaterna måste föranmäla sitt deltagande på
mötet, tillsammans med den mejladress som
delegaten kommer att använda under stämman.
Anmälan skall göras senast den 12 juni, 2021.
Anmälan skickas via mail till
christian.j@svenskadreverklubben.se. De
delegater som inte kommer deltaga på stämman
ska tillse att annan delegat inom dalarnas
dreverklubb får en fullmakt för dennes röst.
Detta ska göras genom att delegaten anmäler
© Lars Rydstedt DDK
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detta till nämnda mailadress senast den 12 juni,
2021.
§ 10
Motioner till dreverstämman

Angående propositionerna 1 och 2 beslutar DDK
att följa och rösta på förslagen.
Angående proposition om klubbens årsbok
konstateras att DDK har innehållet att förhålla
sig till och att språket i provberättelser etc
granskas vid tid för kollegium.
Angående proposition om dreverstämma
vartannat år konstateras att DDK följer förslaget
i enlighet med stämmobeslut 2020
Motion angående anskaffande av
digitalmötesteknik – Motionen kommer från
DDK varvid klubben givetvis vill bifalla
Motion angående gemensamma uttagningsregler
till distriktstävlingen – avslå
Motion angående digitalmötesteknik- bifalla
Motion angående årlig dreverstämma – avslå
Motion angående drevprovsregler- avslå

§ 11
Leksandsutställningen

I ljuset av att FHM presenterade nya
förhållningsregler den 1 juni 2021 angående
covid-19 anser DDK att Leksandsutställningen
går att genomföra. Utställningen ska anpassas
och utformas efter gällande förhållningsregler.
För att minska risken för stora folksamlingar
beslutar DDK att:
Sätta en egen tid för olika klasser och på så vis
minska risk för stora folksamlingar.
Det endast får vara en förare per hund på plats.
Valpklassen samt bedömningen för Sveriges
vackraste drever genomförs inte eftersom dessa
klasser är inofficiella.
Vi ska vara fler funktionärer än tidigare för att
kunna tillse att besökarna hittar för att minska
risk för köer.
Vi ska ha större utställningsringar än tidigare.
Eventuellt dela upp CK-klass i flera ringar.
© Lars Rydstedt DDK
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Kritik ska delas ut direkt av ringsekreterare.
Diplom postas ut.
Tillse att det finns handsprit på området
Minska ner utbudet i serveringen samt tillse att
besökarna kan hålla avstånd i kön.
Det inte försäljs lotter då det kan innebära att
besökarna dröjer sig kvar på området efter att
hunden blivit bedömd.
Rekommendera munskydd på området.
Funktionärerna bär munskydd.
Den årliga grillkvällen ställs in.
Henrik skriver ihop riktlinjer och ordnar med
utskick av inbjudan och riktlinjer.
Övrigt:
Domare för utställningen: Göran Johansson och
Bo Pålsson
Funktionärerna ska eventuellt bära reflexväst så
besökarna enkelt kan vi vilka som är
funktionärer.
§ 12
Övriga frågor
§ 12 a.
Jaktprovskommittén

Rapporter från kommittéerna §§12 a – e
Förslag till arrangemang vid Har-SM § 12 f
Jakob uppger: Endast ett inrapporterat
viltspårprov - drever. Måste bli fler som kan
hjälpas åt med att renskriva jaktprovsberättelser
när säsongen för jaktprov drar i gång.
Styrelsen godkände rapporten

§ 12 b.
Utstänningskommittén
§ 12 c.
Avelskommittén

Henrik uppger: Angående Leksandsutställningen
ska det hållas ett möte för funktionärerna.
Styrelsen godkände rapporten
Inget anfördes

§ 12 d.
Mediakommittén

Inget anfördes

§ 12 e.
Sponsorkommittén

Lasse har tagit fram ett utkast på ett sponsoravtal
som DDK kan använda sig av vid avtalsingående
© Lars Rydstedt DDK
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med sponsorer.
Olika former av reklam för sponsorerna
diskuteras. Förslag på sponsortavla under HarSM och liknande event samt reklam på DDK
hemsida. Kommittén ska arbeta vidare med
upplägget.
Ingvar har ordnat med sponsring av en del priser
till har-SM.
Styrelsen godkände rapporten
§ 12 f
Arrangemang i samband med Har-SM

Lasse visade en idé till en plan i för ordförandekonferens och ordförandeutbildning i
samband med Har-SM i december 2021. Fråga
om att DDK kan stå som värd för ett eventuellt
sådant arrangemang. SDK blir arrangör.
Efter diskussion beslutade styrelsen att stå som
värd för ett sådant arrangemang.

§ 13
Nästa möte

Nästa möte hålls som digitalt möte i antingen
Teams eller ZOOM.
Datum: 2021-06-27
Tid: 18:00 – 20:30

§ 14
Mötet avslutas

Kallelse med länk skickas ut av ordförande.
Ordförande tackade samtliga för deltagande och
konstruktiva diskussioner samt avslutade mötet.

Justeras

…………………………………
Roger Svensson
Ordförande

…………………………………..
Justerare
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