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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2021-11-16 19.00–20.20 
Deltagare Kjell Hellqvist 

Susanne Rudberg 
Ulrika Eriksson 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
 
 
 

Återbud:     Calle Franklin och Maria Granqvist  

85.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
86.§ Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Märit Truuts och Ulrika Eriksson. 
Beslut: att Märit Truuts och Ulrika Eriksson blir valda till dagens 
justerare. 
 
87.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg. 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

88.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
89.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
Läggs till handlingarna. 
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90.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 
Inget nytt att rapportera. Ingen av styrelseledamöterna hade något att 
tillägga på det skrivelser kring Jan-Eriks tidigare utskick från SÄK. 
Avelskonferans information från mötet 14/11. Ulrika och Jan-Erik 
deltog vid denna konferens som hade ett intressant innehåll där det 
bland annat tog upp det ökade antalen av halsinfektioner. Som kan 
bero på främmande föremål och då rekommenderar veterinär att 
operera bort tonsillerna, mest vanligt förekommande är detta hos 
drivande och ställande hundraser. Ämnet PRA (drabbar ögonen) som 
ökat hos jämthundarna går att spåra via DNA test. Kort rapport om 
älghunds SM med svagt resultat då orsaken förmodligen var att det 
varit dåligt väder två dagar före tävlingen. Det tog även upp att några 
klubbar valt att inte genomföra klubbkamp utan istället se på 
resultaten som fått avgöra och kora på så sätt  en vinnare. En faktor 
är bland annat brist på domare. 
 
91.§ Ekonomirapport (Kjell & Ulrika). 
I nuläget ser ekonomin bra ut och glädjande är att  från och med den  
1 september har ytterligare 29 stycken betalt in medlemsavgiften. 

92.§ Årsmöte 

Beslut ska tas angående om vi ska ha digitalt årsmöte eller fysiskt 
årsmöte 2022. Detta möte måste genomföras innan den sista mars. 
Årsmötet 2022 är det preliminära datumet satt till 20 mars. 
Beslut: Det kommer bli ett digitalt årsmöte år 2022 där Märit Truuts 
blir ansvarig för tekniken. Jan-Erik kommer maila ut 
ansvarsfördelningen för att tydliggöra vem som gör vad. Det 
preliminära datumet för årsmötet är 20 mars 
 
93.§ Rapport från avelsrådet.  
Parningar: Flera olika förslag som har gått genom avelsrådet. Ulrika 
och Jan-Erik går igenom aktuella parningar. 

Inmönstringsförslag  

Hälsoläget/ fokusområdet 

Rasavelstandarden: 2022 skall RAS revideras igen innan dess ska en 
arbetsgrupp tillsättas.  

Beslut att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp efter årsmötet 2022. 

Avvikelsehantering: Inget att rapportera 

 

94. § Jaktprov. (Calle) 

 Inget att rapportera då ansvarig ej medverkar idag. 
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95. § Utställningar.(Calle) 
 Inget att rapportera då ansvarig ej medverkar idag. 
 
96. § Medlemsansvarig. 

Medlemsläget ser bra uti nuläget det har utvecklas positivt. 
Medlemsavgifterna har ökat med +29 stycken fram till 1/9. 

Brev till valpköpare och uppfödare Jan-Erik tar fram ett utkast som 
styrelsen får ta ställning till. 

Medlemsprylar profilsaker till försäljning på vår hemsida. 

 

97.§ Digitala gränssnitt.(Märit). 

Inget att rapportera endast att parningsinformation kommer att  
läggas ut på hemsidan. Märit ansvarar för detta. 

 

98.§ Utbildningar (Jan-Erik). 
Inget att rapportera. 
 
82.§ Övriga frågor. 
Inget att rapportera. 
 
83.§ Nästa möte (Jan-Erik). 
2022-01-17  Klockan 19.00–20.00 via Google meet. 
Märit bjuder in till teamsmöte. 
 
84.§ Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Märit Truuts 
Ulrika Eriksson  

 


