
Dagordning för Styrelsemöte 

Södra Älvsborgs Dreverklubb 

5/9  2018 Kl 18,30 i Fjärås 

 

Närvarande: Per Björklund, Gert Holm, Lennart Eriksson, Magnus Åhsberg, Cecilia Johansson 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av sekreterare 

Cecilia Johansson 

3. Val av justeringsmän 

Per Björklund, Lennart Eriksson 

4. Kallelse till mötet 

Ok 

5. Dagordning 

Ok 

6. Föregående mötesprotokoll 

Bordlägges 

7. Viltsspårsrapport 

Hittills 8 starter 

8. Dreverprovsrapport 

Inga starter hittills 

9. Utställningar 

Nästa utställning sker i Tranemo den 23/9, Domare Benny Blid. Därefter  

Tranemo 10/3 2019, Domare Therese Johansson 

10. Kassarapport 

2990:- i kassan,  33210:- på banken. Totalt 36200:- 

11. Övriga frågor : 

 

 När det gäller startavgifter till viltspår verkar SÄDK vara billiga. Beslut att vi 

höjer upp till 450:-.  300:- tillfaller domaren 150:- går till klubben, gäller från 

och med 2019 

 

 Lennart har önskemål att på Konstituerande bestämmer datum för 

styrelsemöten. Förslag på datum i början på juni, slutet på augusti och i 

början på november. 2019 blir det extra mötestillfällen inför SM. Det utökas 

med telefonmöten när det behövs tex vid kollegium. 

  

 Hemsidan:  

Den är delvis igång, fattas mkt information än så länge, Beleen jobbar på det.  

Alla protokoll ska läggas upp så att de är tillgängliga. 

Förslag på att vi lägger upp bilder på styrelsen. 



Vem går anmälningarna till när det gäller utställningar & viltspår? 

Bli bättre på att lägga in bilder från utställningar och från drev- & viltspår. 

Vi måste få upp information om Wästgötakampen på hemsidan. Bråttom! 

Domardag upp på hemsidan. Bråttom! 

 

 Uttagning till Wästgötakampen den 29/10 ev. reservdag 30/10 beroende på 

hur många anmälningar som kommer in, 4 bästa hundarna går vidare. 

Magnus ansvarig av schemaläggning av hundar & domare, förslag mailas ut. 

Ev. lottar vi beroende på hur många hundar som anmäls. Anmälan senaste 

den 20/10. 

 

 Klubbmästerskap: 10-12/12. Julbord den 14/12, förslag Glasets Hus 

Limmared. 

 Wästgötakampen: 

Plats Väla den 8-9/11. Sponsorer, alla kollar upp ev. kandidater. Magnus 

skickar ut inbjudan till ordföranden till Skaraborg & Västsvenska 

Dreverklubbar. Förslag av Per att inbjudna klubbar även ska bidra med 

domare då det är brist, Per kollar upp. 

 

 Domardag den 29/9. Kjell Bergström ställer upp med hund. 

 Nästa möte:  

 

12. Mötet avslutas 

 

Justeras: 

Per Björklund   Lennart Eriksson 

 

_______________________________  ___________________________ 

 

Sekreterare: Cecilia Johansson 

 

________________________________ 


