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STYRELSEMÖTE 
 

Plats: Teams 2021-07-25 

 

Deltagare  

Namn Roll Organisationstillhörighet Inte närvarande punkt 

Roger Svensson Ordförande  Styrelsen DDK  

Ingrid Spånberg Vice ordförande Styrelsen DDK  

Joel Widman Sekreterare Styrelsen DDK  

Ingvar Karlsson Ledamot Styrelsen DDK  

Jakob Bergvall Ledamot Styrelsen DDK  

Henrik Andersson Ledamot Styrelsen DDK  

Lars Rydstedt Kassör Styrelsen DDK  

Ulf Spånberg Suppleant Styrelsen DDK  

Per Erik Skog Suppleant beslutande Styrelsen DDK  

    

Övriga Roll Organisationstillhörighet Inte närvarande punkt 

Mikael Karlsson Webmaster Adjungerad DDK  

Anna-Carin Rydstedt Ordf avelskommittén Adjungerad DDK  

    

Info även till Roll Organisationstillhörighet Inte närvarande punkt 

    

    

    

 

Protokollet justeras genom att sekreteraren skickar protokollet till 

justeraren och ordföranden som läser igenom och föreslår ev justeringar.  

Därefter mailar de sitt ok till sekreteraren som för in justeringsdatum 

och signaturer härintill. Därmed anses protokollet justerat och officiellt.  

Justeringsdatum och 

signatur 
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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. Joel föredragande 

§ 7. Ekonomin i klubben. Lasse föredragande 

§ 8. Rapporter 

− Avelskommittén 

− Jakt- & viltspårskommittén 

o Domarkonferensen – lägesrapport 

− Mediakommittén 

− Sponsorkommittén 

− Utställningskommittén  

 

§ 9. Skrivelser. 

 

§ 10. Bordlagda ärenden 

 

§ 11. Återremitterade ärenden 

 

§ 12. Nya ärenden 

− Utställningsdomare för Leksandsutställningen 2022 

− Sponsorsavtal för Har-SM 

− Inventering av klubbens material 

− Organisation och genomförande av jaktprov och viltspårprov 2021 – 2022 

− Planering för jaktstig i Sellnäs 

 

§ 13. Anmälningsärenden 

− DS 2022 

 

§ 14. Övriga frågor 

− Inbjudningar, boende mm för har-SM 2020 och 2021 

§ 15. Nästa möte – förslag 29 augusti 2021 

§ 16. Mötets avslut 
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Punkt Beskrivning Klart 

datum 

1 Mötets öppnande  Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.  

 

 

2 Godkännande av 

kallelsen 

 

Alla var kallade i god tid och kallelsen godkändes.  

3 Godkännande av 

dagordningen 

 

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes med ett 

tillägg under övriga frågor ang Har-SM. 

 

 

4 Anmälan eller 

val av sekreterare 

 

Till sekreterare utsågs Lars Rydstedt  

5 Val av justerare 

 

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes 

Henrik Andersson 

 

 

6 Föregående 

protokoll 

 

Ordförande läste upp föregående protokoll. Protokollet 

godkändes och lades därefter till handlingarna 

 

 

7 Ekonomin i 

klubben  

 

Kassören redovisar att klubben har fortsatt god ekonomi. I 

samband med den ekonomiska redovisningen redovisades 

även ekonomin runt utställningen. Styrelsen godkände 

redovisningen och lade den till handlingarna. 

  

 

8 Rapporter - Avelskommittén 

    Ingen från avelskommittén deltog på mötet. 

- Jakt- & viltspårskommittén 

    Tanken var att kommittén skulle lämna en lägesrapport        

    inför domarkonferensen men ingen från kommittén hade  

    något att rapportera vid dagens möte. Frågan bordlades och     

    tas upp vid nästa styrelsemöte 

- Mediakommittén 

   Ingen från mediakommittén deltog på mötet. Inget att     

   rapportera 

- Sponsorskommittén 

   Sponsorsarbetet fortgår gentemot företag och kennlar men   

   Ännu finns inget sponsorsavtal undertecknat. Kommittén  

   har tagit fram ett alternativt avtal speciellt för kennlar som  

   vill sponsra har-SM. Detta redovisas mer under § 12 

- Utställningskommittén 

   Rapporterade att Leksandsutställningen genomfördes utan   

   några problem. Kommittén kommer att jobba vidare med att  

   finslipa detaljer inför utställningen nästa år. Bland annat vad     

   avser inköp mm till kioskverksamheten. Då vi vet vad som  

   går åt kan vi göra en lista så vi kan beställa allt vid samma  

   tillfälle och ev få det på faktura. Kommittén undersöker och  

   jobbar vidare med det. 
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9 Skrivelser Inga skrivelser har inkommit eller skickats sedan förra 

styrelsemötet. 

Under punkten fastställdes att alla skrivelser från CS ska 

skickas ut till samtliga styrelseledamöter direkt så alla får 

snabb och samma information från CS. 

 

 

10 Bordlagda 

ärenden 

 

Det fanns inga bordlagda ärenden att ta upp på detta möte. 

 

 

11 Återremitterade 

ärenden 

Det fanns inga återremitterade ärenden att ta upp på detta 

möte. 

 

 

12 Nya ärenden 

 
− Utställningsdomare för Leksandsutställningen 2022 

Styrelsen beslutade att vid Leksandsutställningen 2022 

anlita Göran Johansson och Sara Häggqvist som domare.  

− Sponsorsavtal för Har-SM 2020 och 2021 

Styrelsen beslutar att de kennlar som vill sponsra har-SM 

ska betala 500 kr per plats. Roger tar fram en lämplig 

reklamtavla. Mått mm på respektive reklamplats och 

villkor för sponsring i övrigt framgår av ”Sponsringsavtal 

för Har-SM” som sponsorskommittén tagit fram. 

− Inventering av klubbens material 

Henrik och Ingvar får i uppdrag av styrelsen att inventera 

allt material som klubben äger och skapa en inventarielista, 

dels för inventarier, dels för förbrukningsmaterial. Per-Erik 

ska undersöka om vi kan förvara allt klubbens material 

samlat och återkomma med eventuell kostnad för det.  

Den som vet att man har klubbmaterial hos sig ska skicka 

en lista över det material man förvarar till Henrik A. 

− Organisation och genomförande av jaktprov och 

viltspårprov 2021 – 22. 

− Kommissarier och fullmäktige är klart och inskickat 

till SDK. Lasse tar fram en lista till nästa 

styrelsemöte där det klart framgår vem som har 

respektive ansvar under provsäsongen. 

− Gävleborg vill veta vilka som ska åka på länskampen 

från DDK. Följande hundar deltar: Lilla Solbackens 

Cindy, Stjärnskogens Bessy, Coloradogårdens Cindy 

och Städjans Gunnar. Reserv är Mönstergårdens 

Wicko. 

− Domare från Dalarna utses på nästa styrelsemöte 

− Beslutades att Dalarnas Dreverklubb inför ny 

startavgift för jaktprov från och med 20211001. Ny 

startavgift för medlem i DDK är 200 kr, för ej 

medlem i DDK är startavgiften 300 kr. Ersättning till 

domare är oförändrat 350 kr + milersättning 18:50 

kr/mil. Betalas till domaren i skogen innan start.  
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− Planering inför jaktstig i Sellnäs 2022 

Anmälan till Roger vilka som kan/vill vara med som 

funktionärer på utställningen och även skjuta (gratis) på 

jaktstigen. Kan vara medlemmar utanför styrelsen som 

man känner till. Besked ska lämnas till Roger innan 

februari 2022. 

All utrustning utom några minkar ska finnas hos Mikael K 

och vara i gott skick. 

Ingvar undersöker med Nils E om han kan kontakta L.G 

för att ev erbjuda honom att vi får köpa loss minkarna som 

han äger så vi har allt material till de skjutstationer som 

DDK ska sköta hos Mikael K. 

  

13 Anmälnings-

ärenden 

(ärenden som inte 

behöver beslutas) 

 

- DS 2022 

   Ordförande anmälde att DDK har överlåtit DS 2022 till  

   Upplands Dreverklubb.  

 

 

14 Övriga frågor - Har-SM 2020 och 2021 organisation, inbjudan mm. 

- Ingvar ska ta fram kartmaterial över de rutor vi ska 

använda under har-SM. Lämnas till jaktkommittén 

senast 15 september. 

- Ingvar går tillsammans med jaktkommittén igenom 

våra domare och placerar ut dom på varsin ruta. 

- Jaktkommittén tar hjälp av Ingvar för att göra ett 

”körschema” för hela har-SM båda dagarna. Ska 

redovisas senast på styrelsemöte i september. 

- Styrelsen beslutar att utse följande klubbhundar att 

delta: 

2020 – Stjärnskogens Bessy 

2021 – Efter diskussion beslutades att utse Lilla 

Solbackens Cindy som klubbhund för 2021. Roger och 

Henrik deltog inte i diskussionen och beslutet då båda 

deras hundar var aktuella. 

- Ingvar föreslog att DDK skulle dela ut en liten 

dalahäst med text Har-SM 2020 och 2021 till 

deltagande hundar. Efter en kort diskussion beslutade 

styrelsen att gå på Ingvars förslag och uppdrar åt 

Henrik att undersöka var vi kan få bästa pris på 

dalahästar i storlek ca 12 cm. Han får dessutom i 

uppdrag att undersöka om någon av dalahäst-

tillverkarna skulle kunna sponsra har-SM med dessa 

dalahästar. 

- Alla i styrelsen och alla medlemmar behöver 

(måste) hjälpas åt att tigga priser till har-SM. Det 

som ev inte går åt behövs till utställningen mm. 
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15 Nästa möte 

 

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag och kallar till 

nästa styrelsemöte söndagen den 29 augusti 2021 kl 18:00. 

 

En del uppdrag ska redovisas då så ingen sluttid är satt. 

 

Mötet genomförs i Teams. Kallelse utskickad den 25/7 2021 

med länk till mötet. 

 

 

16 Mötets avslut 

 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma  

 

 

 

Justeras 

 

…………………………………   ………………………………….. 

Roger Svensson   Henrik Andersson 

Ordförande    Justerare  

 

  

 


