
 Styrelsemöte 

Södra Älvsborgs Dreverklubb 

27/8  2020 Kl 18,30 i Hökerum 

_________________________________________________________________________________ 

Närvarande: Gert, Jan, Torgny, Rasmus, Per, Eric, Lennart, Magnus, Cecilia 

 

• Mötets öppnande 

• Val av sekreterare 

Sittande 

• Val av justeringsmän 

Per och Jan 

• Kallelse till mötet 

Godkännes 

• Dagordning 

Godkännes 

• Föregående mötesprotokoll 

Godkännes 

• Viltsspårsrapport 

Hittills 10 starter, 2 st på gång 

• Dreverprovsrapport 

Inga just nu 

• Utställningar. Vi kör nästa år om det går, Håkan Hedekäll är bokad.  

• Kassarapport 

Ser bra ut 

• Övriga frågor : 

• Vi känner lite på om vi behöver skrivare, vi testar och ser om justerarna kan bli bättre 

på att skriva på & skicka tillbaka protokollen. 

• Wästgötakampen? Skaraborg har som förslag att vi kör som ett jaktprov. Kollegium 

med domare & lagledare. Styrelsen tycker att vi kör!!! En hund som har bästa 

resultat sen start i oktober går också vidare. 

• Vi gick igenom vår motion till DS som var skriven på fel sätt och därför blev avslagen. 

Vi har förtydligat den så vi kan skicka in nästa år istället. 

• Snabb genomgång av det nya programmet Dreverdata. Kommer tex bli 

direktrapportering & anmälan in i programmet. Kurs är inplanerat i början på 

september för berörda.  

• Fråga gällande Halland DK om vi ska ge ett bidrag på 2000 kr pga bedrägeri. Förslaget 

avslås. 

• Per har som förslag på att vi lägger vårt arvode i en pott och tex anordna en 

gemensam jakt, vi funderar på detta tills nästa möte. 



• Gert lyfter frågan om en domardag, brukar vara ganska svalt intresse så vi hoppar i år 

och så satsar vi på nästa år istället. 

• DS går av stapeln digitalt på lördag den 29/8 kl 13,00, Magnus Å är vår representant 

från klubben och har mandat att rösta för sammanlagt 5 st. Den som känner att den 

vill är välkommen att sitta med att delta hemma hos ordförande & sekreterare, det 

bjuds på fika såklart!  

 

 

• Mötet avslutas & vi tackar Per för maten & kaffet! 

 

Justeras:  

Per Björklund   Jan Bolander 

    

 

_______________________________  ___________________________ 

 

Sekreterare: Cecilia Johansson 

 

________________________________ 


