
Styrelsemöte på telefon Onsdag 20220921 kl 19.00 

 

Närvarande: Tomas Åslund, Nils-Erik Andersson, Bo Lindström, Leif Andersson 

samt Örjan Stenlund. 

Mötets öppnande: Tomas Åslund öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

Val av Sekr:  Bo Lindström valdes att föra dagens protokoll. 

Dagordning: Utsänd dagordning godkändes. 

Ekonomi: Ronny Westin meddelade att årets resultat per 15/9 är 

 +2.430 kr.  

Nuläge viltspår- Ronny Westin meddelade att per 15/9 har 86 viltspår 

2022:  genomförts. Antalet är ungefär som under fjolåret vid 

samma tidpunkt. 

 

Drevprov 22/23: Hittills anmälda är 2 hundar. Jaktprovskommittén får i 

uppdrag att komma med förslag på hur vi ska tydliggöra 

 Sundsvallsprovet contra provet som börjar 1:a 

september som är tillåten även för andra hundar än våra 

egna. Resultatet ska redovisas på årsmötet i Februari. 

Rekrytering av nya Ronny Westin meddelade att följande personer är under  

Drevprovsdomare: utbildning. Björn Sundberg är nyutbildad domare. Ida 

Staaf är intresserad att påbörja elevtjänstgöring liksom 

Örjan Stenlund. Örjan börjar sin elevtjänstgöring på 

egen hund på Alnön den 17/10.Emil Eriksson har bara 

aspiranttjänstgöringen kvar innan han är färdig domare. 

Fredrik Eriksen avser att avbryta 

drevprovsdomarutbildningen. 

 

Årsmöte 2023: Mötet enades om att prel. genomföra årsmötet   

 Lördag den 11/2-2023. Plats återkommer vi med. 



 

 

SDK genomgång: Bo Lindström är anmäld till detta möte. 

av drevprovsregler: 

 

Ordföranderåd  20 Tomas Åslund redogjorde för gårdagens möte. En enkät 

September: har skickats ut från CS med en numerär av 2800. Svar 

har inkommit från 393. Tomas kommer att skicka ut 

svaren från enkäten inom kort. Vissa klubbar vill ha ett 

fysiskt ordföranderådsmöte när vi inte har 

dreverstämma. Beslut kommer att fattas senare i denna 

fråga. 

 Ordförande Lars Rydkvist efterlyser artiklar, bilder eller 

utbildningar som genomförts på klubbnivå för att 

användas i dreverboken. 

Övriga frågor:   Mötet beslutade att bilersättningen till domare vid 

drevprov ska utgå med 34 kr/mil. Tidigare uppgifter på 

18:50 kr/mil har upphört i samband med detta beslut. 

 Bilersättningen betalas av startande direkt till domaren.  

 

Vid pennan: Bo Lindström 

 

  

  


