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Plats: Telefonmöte (08–124 107 04, kod: 148419#) 
Datum:  2021-03-22, 18.30 Extra styrelsemöte 
Närvarande: Eva B Larsson, Christina Ericsson, Malin Ek, Magnus Frödell, Johan Blomkvist, Maria 
Jansson, Mikael Svanberg, Mathias Lindholm  
 
 
 
 
 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Malin öppnar mötet 

2. Val av justerare och sekreterare 

Justerare Magnus Frödell, Sekreterare Christina Ericsson 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg beslut om träning Älgsjöns vildsvinshägn blir punkt 12 

4. Exteriörbedömningar 

Magnus klar med datum 5:e april i Skäftruna domare Carina Olsson, Malin kollar upp med da-

tum och domare till skåne, finns en plats ”Gula Stugan i närheten av Malin, Malin kollar också 

om Amina kan vara intresserad av att hålla i en bedömning i Jönköpingstrakten. 

5. Resultat av diskussioner FK och SvSHK  

Inget svar ännu, SVSHK vill avakta ett nytt möte dom skall ha i april. 

6. Förslag till SKK ang organisationsutredning 

Vi beslutar att Malin skickar in Magnus förslag efter att Matthias fru korr läst det 

7. Årsmötets form 2021 

Årsmötet kommer att bli Digitalt via SKK, i en utökad form så vi kan behandla motioner, 

Malin kollar datum 

8. Drevprovsstatuter ändras, kval SM, Magnus F o Stefan 

Magnus tar det tillbaka till Jakthundskomitten och kommer med nytt förslag 

9. Bästa Viltspårhund likt Bästa Drevprovshund 

Magnus fixar ett Diplom likt årets Drevprovshund, Mattias mailar mallen till Magnus 

10. AG märke godkänd kull 

Vi behöver inte ha något märke för avelsgodkänd kull, vi måste däremot förtydliga att AG 

hunds ägare ska vara medlem i ADB klubben 
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11. Gunilla S mejl om AG hemsidan 

Vi måste invänta Kollegiet innan AG hund kan läggas upp, Kollegiet var den 21:a februari och 

hundar kom upp som AG på hemsidan 14:e mars, samtidigt som resultaten kom upp på SKK, 

ca 3 v från Kollegiet till dom är upplagda på hemsidan och det är ett bra tidsspann med tanke 

på att allt arbete sker ideellt. 

12. Älgsjöns Vildsvinshägn 

Mattias vill anordna en träff vid Älgsjöns Vildsvinshägn, Kollar på datum som kan passa. 

13. Övrigt 

Några korrigeringar skall göras på Årsrapporten från förra året, Eva och Mattias kollar på 

detta. Carin Frödell har haft ett webinar ang viltspår som var mycket uppskattat, kommer an-

ordnas liknade med Elitspår och BPH  

14. Mötets avslutande 

Ordförande Malin tackar för ett bra möte och avslutar 

 

 


