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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Telefonmöte kl. 19.00

Datum

2019-01-20

Deltagare Jonas Jonsson
Tomas Kärrman
Jan-Erik Bjermkvist
Ulrika Eriksson

Märit Truuts
Lena Tervenhauta
Susanne Rudberg

60.§ Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till ett extra insatt
styrelsemöte med anledning av uppstart av den nya hemsidan och en ny
facebook sida för avelsfrågor, och förklarar mötet för öppnat.
61.§ Val av justerare
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Märit Truuts
Beslut: Lena T och Märit T blir valda till dagens justerare.
62.§ Val av sekreterare.
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

63.§ Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
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64.§ Ny hemsida och Facebook sida kopplad till hemsidan.
Punkter att diskutera för dagen är följande:
•

När startar den nya hemsidan upp och när kan facebooksidan med
avelsinformation komma igång?
Beslut: Att den skall starta den 1 februari

•

Vilka regelverk ska gälla? Ska det vara möjligt att lägga ut bilder
själva?

•

Hyra av webbhotell 79 kr i månaden.

•

Avelsrådet skall verka på Facebooksidan med aktuella parningar som
förmedlats genom avelsrådet. För att få annonsera skall man också
vara medlem i klubben.
Beslut; Att avelsrådet diskuterar hur det vill att upplägget för
facebooksidan skall se ut och för att den skall bli så effektiv som
möjligt

•

Jonas föreslår att det skall noteras vem som har det olika uppdragen
utöver att vara ledamot då blir det lättare att veta vem man ska
kontakta med de olika frågorna som kan komma.
Beslut: Att Jonas J ansvarar för att göra en skrivning med de
olika uppdrag varje ledamot har i styrelsen.

•

Viktigt att komma ihåg att alla har vi ett ansvar som medlemmar i
klubben att utveckla och bygga upp sidan och att vi alla tillsammans
har viljan att alltid förbättra.

•

Hemsidan skall vara bärande och facebooksidan skall vara ett
komplement till hemsidan.

65.§ Publicerings ansvarig.
Avelsrådet ansvarar för att aktuell och rätt information kommer till Märit
Truuts som ansvarar för publiceringen.
66.§ Ansvarsområden.
Att förtydliga styrelsens roller ansvarig Jonas
Avelsrådets rutiner ansvariga Jan-Erik Bjermkvist, Tomas Kärrman och
Ulrika Eriksson.
Jaktprov och utställningar ansvarig Lena Tervenhauta och Jonas, kontakt
skall tas med Per Svensk för att få hjälp att få fram underlagmed fil och
länkar för jakt och utställnings fakta.
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66.§ Nästa möte.
Förslag på kommande möten och tiden som gäller är klockan 19.00.
•

2019-02-10

kl.19.00–21.00

•

2019-04-14

kl.19.00–21.00

67.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Märit Truuts Justerare.
Lena Tervenhauta Justerare

