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Styrelseprotokoll Hälleforshundklubben.
Plats

Ansia Camping Lycksele

Datum

2018-05-25

Deltagare Jonas Johansson
Tomas Kärrman
Jan-Erik Bjermkvist

Lena Tervahauta
Susanne Rudberg

1. § Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar
mötet för öppnat.
2. § Dagordningen godkänns
Styrelsen beslutar att
Godkänna förslag till dagordning.
§ Föregående styrelseprotokoll samt ev. minnesanteckningar

3. § GDPR
Vi måste ha koll på de register vi för. Styrelsen beslutar att avvakta för att se
hur den nya lagstiftningen påverkar föreningar.
Beslut: Att en policy skall tas fram gällande integriteten.
4. § Hedersmedlemmar.
Utifrån vad stadgarna säger vill styrelsen klargöra och förtydliga vilka
kriterier som skall gälla, hur sätter man ett regelverk.?
Beslut att ett förslag skall skrivas fram förslag att ha ett årligt förtjänstfullt
raspris, produkt och kvalitet inför 2019. Priset skall vara för innevarande år
och bedömmas. Medlemmarna skall vara aktiva målsättningen är att vara
klar med ett förslag till år 2019.
Beslut: Jonas. J, Susanne R, Tomas K får i uppdrag att ta fram ett förslag.
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5. § Hälleforsarens färg.
Många synpunkter och bra diskussiner ang. färgen, många hälleforsare får
disqualified pga. färgen på utställningarna detta innebär att flera hundar inte
kan starta på jaktprov.
Beslut: Tomas, Jan-Erik och Ulrika får i uppdrag att göra en skrivelse till
SÄK med en önskan om att färgsättningen inte skall vara avgörande.
6. § Nordiska kontaktpersoner.
Det finns i nuläget ett önskemål både från Norge och Finland om att få till
banderollerna översatta, för att kunna visa på hälleforsarens goda egenskaper
även utanför Sverige. Kostnaderna blir inköp av nya rollup banderoller och
styrelsen tar beslutet att be kontaktpersonerna om hjälp med översättningen.
Beslut: Klubben tar de kostander som krävs för att köpa nya banderoller och
tar hjälp av kontaktpersonerna för att få dessa översatta. Kontaktpersonerna
är Thor-Arne Söraa Eriksen och Jenny Lahtinnen
7. § Inmönstring.
Styrelsen diskuterade vad inmönstringen har för syfte och vad är målet.
Detta är en processbeskrivning och målet är att bredda avelsbasen. Styrelsen
och avelsrådet måste vara tydligare med att inmönstringen har kriterier som
skall uppfyllas och främst måste den tilltänkta hunden ha ett genetiskt värde
för att kunna inmönstra även hur hunden är jaktmässigt skall kunna styrkas.
8. § Ny plan för digitaliseringen
Ny tidsplan diskuterades och gemensamt beslut att sista juni måste svar ha
inkommit från de aktörer som tillfrågats. Annars får styrelsen ta ansvaret att
leta efter andra aktörer.
9. § Ekonomi
Jonas J föredrar klubbens ekonomi
11.§ Avelsfrågor
Mycket diskussioner om just avelsfrågorna där kom styrelsen fram till att
Jan-Erik, Ulrika och Tomas får prata ihop sig mellan styrelsemötena då
styrelsen inte skall gå in ang. enskilda hundar. Så avelsgruppen är överens så
kan de sedan dra ärenden på styrelsemötet.

14.§ Styrelsemötets avslutning
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Susanne Rudberg sekreterare.

