
Konstituerande styrelsemöte  

Södra Älvsborgs Dreverklubb  

13 februari 2023 i Ullasjö Bygdegård kl 19,00 

_______________________________________________________________________ 

Närvarande: Daniel, Eric, Viktor, Jan, Gert, Lennart, Magnus, Cicci, Morgan 

Dagordning:  

1. Mötets öppnande  

Ok 

2. Val av mötessekreterare 

Sittande  

3. Val av justeringsmän  

Daniel & Morgan 

4. Dagordning 

Ja 

5. Konstituerande av styrelsen  

    

Ordförande: Magnus Åhsberg 

Sekreterare: Cecilia Johansson 

Kassör: Gert Holm 

Ungdomsansvarig: tillsätts ej för nuvarande 

Webb-ansvarig: Cecilia Johansson 

       Utbildningsansvarig: Per Björklund 

Vice ordförande: Per Björklund 

Vice sekreterare: Eric Svensson 

       Avelskontaktman: Torgny Larsson 

 

5. Val av firmatecknare (kassören)   

Gert Holm och Magnus Åhsberg 

6. Föregående mötesprotokoll  

Gicks igenom och godkändes 

7. Ansvar utställningar 2023 och 2024 

Per Björklund 
8. Ansvar drevprov 2023 och 2024 

Magnus Åhsberg 

 



9. Ansvar viltspårprov 2023 och 2024 

Lennart Eriksson 

10. Övriga frågor  

• Lennart tar upp om att vi måste göra klart på vad som gäller vid poängsättning vid 
tex Vandringspris. 

•  Vi bestämde att det ska räknas SM poäng om resultaten på Drevprov är osäkra.  

• Lennart ger som förslag att det ska krävas minst ett 1: a pris för att tilldelas 
vandringspriset. Styrelsen tycker att det ska vara som vi har nu, det bästa priset vare 
sig vilket valör det än är.  

• Lennart har skaffat namnskyltar som vi kan ha tex på utställning.  

• Enligt nya direktiv från SvDK får vi inte ha någon begränsning på hur många hundar 
som får starta vid utställning, över 80 hundar så bokas en domare till. Samt att 
startande ekipage kan komma när som under dagen, bara att man som deltagare är 
där i god tid inför sin start. 

• Vi bestämde att vi inregistreringen vid utställning att informerar om att vi är 
behjälpliga med råd och tips för nybörjare. Det är inköpt utställningskoppel som ska 
finnas till försäljning.  

• Priser till lotteriet till utställningen: Lennart ska fråga på Skene Järn om de kan ställa 
upp med några priser. Jan och Per ska kolla vad vi har kvar och även höra på Torsby 
vapen. Vi gav som förslag att vi har ca 5 vinster till lotterierna. 

11. Mötet avslutas 
 
 
 
Sekreterare:  
 
 
______________________________ 

Cecilia Johansson 

 

Justeras: 
 
 
______________________________ _________________________________ 

Daniel Ranveg   Morgan Härnesand 
  

   

 

 


