
PROTOKOLL 
Styrelsemöte 

 

Datum | tid 2021-11-04| 18:30 – 21:00 | Möte sammankallat av Roger Svensson, ordf. Plats: Digitalt   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Roger Svensson, ordf| Jakob Bergvall | Lars Rydstedt | Per Erik Skog | Henrik Mårts, ordf. valber. | 

Ej närvarande: Mikael Karlsson, webmaster | Anna-Carin Rydstedt, avelsråd | Henrik Andersson | Ingrid Spånberg 

| Joel Widman | Ulf Spånberg | 

   

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Roger Svensson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

Mötet beslutade att Per Erik Skog under mötet är ordinarie ledamot och beslutsför. 

 

 

 2. Godkännande av kallelsen 

Kallelsen godkändes och lades till handlingarna 

 

 

 3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

 

 4. Anmälan/val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Lars Rydstedt. 

 

 

 5. Val av justerare 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jakob Bergvall 

 

 

 6. Gamla ärenden och godkännande av förra mötets anteckningar 

Då ordinarie sekreterare inte var närvarande valde styrelsen att bordlägga punkten 

att tas upp vid nästa styrelsemöte. Ordförande och sekreterare ska se till att alla 

tidigare protokoll läggs upp på hemsidan. 

 

 

 7. Ekonomi i klubben 

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Klubben har fortsatt god ekonomi.              

 

 

 8. Kommittéernas rapporter 

• Avelskommittén 

− Ingen rapportering från avelskommittén vid detta möte 

 

 

 



Sidan 2 

   

 Punkt  

• Jakt- och viltspårskommittén 

− Tre jaktprov är genomförda i DDK:s regi under oktober. Kollegiet 

för detta är genomfört.  

− Domarfrågan för länskampen diskuterades. Det har visat sig att det 

är svårt att få tag i domare som kan döma på vardagar, vilket 

medför att vi för kommande uttagningar mm behöver se över vilken 

veckodag dessa ska gå. Kommittén jobbar vidare med frågan i 

samverkan med Gävleborg. 

− Jakob ska ordna så klubbens Fullmäktige, Seppo P, får lämplig 

inloggning till DreverData. 

− Domarfrågan diskuterades generellt och det konstaterades att det är 

svårt att engagera domare. 

− Vi har fått in många anmälningar till viltspårprov från medlemmar i 

Dalslands Dreverklubb via DreverData. Jakob har varit i kontakt 

med Dalsland och påpekat att de måste informera sina medlemmar 

att vara noga med sina anmälningar. 

− Dalarnas DK har väldigt många anmälningar till viltspår med andra 

hundar än klubbens. Identifierad orsak till detta är att DDK ligger 

allt för lågt i pris för viltspårproven. Kommittén ska till nästa 

styrelsemöte inkomma med förslag/beslutsunderlag till förändring.  

 

• Mediakommittén 

− Hemsidan är uppdaterad med nödvändiga förändringar. 

− Jakob har uppdaterat klubbens facebooksida med bilder från bland 

annat drevprovsdomarutbildningen. 

− Sedan tidigare är det beslutat att ordförande ska ”lära sig” 

hemsidan för att vi ska vara flera som kan hantera hemsidan. Roger 

tar sig an frågan. 

 

• Sponsorkommittén 

− Jakob informerade om att Tracker AB och Karl Hedin AB är klara 

sponsorer. 

− Roger jobbar vidare med sponsorstavlan till Har-SM och vill ha 

sponsorernas banner eller dekaler. Vi får hjälpas åt att fixa det.  

 

• Utställningskommittén 

− Ingen rapport från utställningskommittén 

− Henrik Mårts är fortsatt klubbens SUA tills vi har utbildat en ny. 

 

 9. Skrivelser 

− SKK Beslut 53/2021 – ordförande informerade om innebörden av SKKS 

beslut om uteslutning av en av våra medlemmar. Ordföranden kommer vid 

behov att kontakta medlemmen och förklara innebörden av SKK:s beslut. 

− En annan av klubbens funktionärer har SKK stängt av i avvaktan på SKK:s 

beslut. 
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 10. Bordlagda ärenden 

Det fanns inga bordlagda ärenden att ta upp 

 

 

 11. Återremitterade ärenden 

Det fanns inga återremitterade ärenden att ta upp vid detta möte 

 

 

 12. Nya ärenden 

− Har-SM 2020 och 2021. Domare, sponsring, bokning, anmälan mm 

o Diskuterades en hel del. Vi behöver få fram fler priser så alla 

behöver ut och tigga. Klubben har fått fodersäckar som ska vara 

priser till hundar som placerat sig 1 – 3 båda dagarna. Leverans 

kommer att ske i god tid innan har-SM startar. 

o Vinnartäcken är beställda och leverans är lovat i god tid. 

o Trackerpejlar till vinnarna har Jakob koll på. 

o Återstår att dubbelkolla domartillgången och provrutor (kartor). 

Jakob och Pekke jobbar med det i kommande vecka. Roger och Lasse 

står till deras förfogande om behov uppstår. 

o I huvudsak har vi koll på läget. 

 

− Valberedningens ordförande har ordet 

o Henrik Mårts informerade om att valberedningen är i uppstarten 

med sitt arbete inför årsmötet 2022 och redogjorde för gruppens 

tankegångar och arbetssätt.  

o Henrik M uppmanade den som eventuellt skulle vilja bli befriad från 

sitt uppdrag, att snarast meddela valberedningen om detta. 

 

 

 13. Anmälningsärenden 

Inventering av klubbens material och flyttning av klubbens material 

Material som finns hos Ingvar ska inventeras och flyttas till Jakob, Pekke och Roger 

där det finns plats att samla allt material. På sikt ska vi försöka samla allt material 

på samma ställe. I samband med flytten ska inventering genomföras. Inventerings-

listorna med uppskattat värde och inköpsår ska skickas till kassören för bokföring 

av komponentavskrivningar.  

Milersättning ska utgå för de som hanterar flytten av material. Reseräkning skickas 

till kassören snarast. Kassören tillhandahåller blankett att fyllas i. 

Ingvar och Anneli ska erbjudas att köpa loss skrivaren som DDK äger och är 

placerad hos dom. Restvärdet bedöms till 1/5 av inköpspriset, d v s ca 1 250 kr. 

Eventuell affär ska göras upp med kassören. 

 

 

 14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades 

 

 

 15. Nästa möte 

Onsdagen den 1/12 kl. 18.00, digitalt. 
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16. Mötet avslutas 

Då inget mer förelåg tackade ordförande Roger Svensson för visat intresse och 

avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet                                          

Lars Rydstedt 

 

Justeras                                                                                             Ordförande  

 

 

 

Jakob Bergvall                                                                                 Roger Svensson 

                                         
 

 

 

Protokollet justeras genom att sekreteraren skickar protokollet till justeraren och 

ordföranden som läser igenom och föreslår ändringar eller godkänner protokollet.  

 

Därefter e-postar de sitt ok till sekreteraren som för in justeringsdatum och 

signaturer här intill. Därmed anses protokollet justerat och officiellt.  

 

Justeringsdatum och signatur 

2021-11-06/RS 

2021-11-06/JB 

 

 

 


