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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats Google meet 
Datum 20210131 klockan 19.00–20.30 
Deltagare Maria Grankvist 

Susanne Rudberg. 
Lena Tervenhauta’ 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Anders Linder 
Ulrika Eriksson 
 
 
 

Återbud:       

50.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
51.§ Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson 
Beslut: att Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson blir valda till 
dagens justerare. 
 
52.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

53.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning 
 
54.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
Läggs till handlingarna. 
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55.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 

• Regelrevidering info. 

• Protokoll SÄK och NÄU  
 

56.§ Ekonomirapport (Anders.) 
Nuläge – Ekonomirapport 

Årsbokslut  

Som det ser ut i nuläget har vi sparat in på möteskostnader, 
och medlemsavgiften börjar komma in. Google meet är 
kostnadsfritt i jämförelse med tidigare telefonmöte som var en 
stor kostnad tidigare. 

Styrelsen begär att balans och resultatrapport visas för 
styrelsen innan handlingarna går vidare till revisonen. 

Beslut: Att balans och resultatrapporten skall styrelsen fått 
möjlighet att se innan revisionen får dem. 

 

57 § Årsmöte 2021 (Jan-Erik) 
Beslutspunkter: 

• Bestäm datum för årsmötet det skall enligt stadgarna finns  
< 21 dagar efter publicerad kallelse på hemsidan, före 5 mars 
pga. regelprovsrevideringen. 
Datum för årsmötet år 2021 är lördag den 27 februari 
föreslaget. 
Beslut: Att årsmötet 2021 blir lördag den 27 februari.. 
Viktigt att anmäla sin e-postadress för att kunna delta. 
Alla handlingar skall publiceras på hemsidan 10 dagar innan 
utlyst årsmöte. De som så önskar kan få handlingarna mailade 
till sig genom att kontakta Märit Truts som är ansvarig. 

• Teknikansvarig Märit kommer bli ansvarig för det tekniska. 

• Möteshandlingar klara 10 dagar före årsmötet, läggs ut på 
hemsidan helt enligt klubbens stadgar. 

ü Kallelse, anmälningsförfarande Ulrika och Märit 
ansvariga det skall publiceras senast 10 februari. 

ü Ekonomi: bokslut och budget 2021 Anders ansvarar 
ü Revisionsberättelse skall vara dem tillhanda enligt 

stadgarna. 
ü Verksamhetsberättelse Jan-Erik 
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ü Verksamhetsplan Jan-Erik 
ü Uppföljning RAS Ulrika sammanställer 
ü Regelrevidering jaktprov skall tas beslut om detta därav 

det digitala mötet senast 5 mars på uppmaning av SÄK. 
Jan-Erik kommer föredra ärendet på årsmötet. Blankett 
kommer att finnas för att rösta med. 

ü Det har inkommit två motioner som skall besvaras på 
årsmötet. Den ena var en förfrågan om att anordna en 
klubbkamp och motion nummer 2 var önskan och 
förslag på hur man kan engagera medlemmarna genom 
fler medlemsmöten. Styrelsen ställer sig positivt till båda 
motionerna. 

ü Valberedningen arbetar på för att kunna presentera 
förslag på årsmötet. 

ü Konstitueringsmöte kommer att ske i samband med 
avslutat årsmöte. 

ü Ansvarsfördelning  
 

58.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika) 
Parningar:  

Inmönstringsförslag.  

Hälsoläget, fokusområden Klubben kommer ta fram en skrivelse 
för att kunna godkänna hundar som ögonlyst flera gånger och 
aldrig påvisat någon förändring, men som pga ålder har fått 
katarakt ändock skall kunna godkännas för avel. 

Rasavelstandarden 

Avvikelsehantering 

Diskussion fördes även om att skriva ett förslag om möjligheten 
att premiera de som ögonlyser samtidigt med HD röntgen. 
Utifrån att utrymme i ekonomin och budgeten. 

 

59.§ Jaktprov. (Lena)  

Rapport från ansvarig: Lena informerar att det genomförts 27 
jaktprov med olika valörer. 
Representanter-regelrevidering 
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 60.§ Utställningar (Lena.) 
Rapport från ansvarig 

Inga genomförda utställningar pga. av rådande covidläge. 

Ulrica informerade att de flesta klubbar nu arbetar hårt för att 
kunna anordna möjligheten att få en extrördomare för att kunna 
underlätta för det hundägare som startat på jaktprov och 
behöver en bedömning gjord för att kunna kvittera ut hundens 
championat. 

 

61.§ Digitala gränssnitt.(Märit) 

• Avstämning  
• Presentationer av styrelsens ledamoter kommer ske lite längre 

fram. 
• Älghunden (20 år historik, berättelse om de tre första 

championhundarmna i rasen. 
• Parningsinformation 
• Tidsplan 

Länk till Allt om jakt denna avvaktar vi med till 2021. 

 

62.§ Utbildningar (Jan-Erik)) 
Inga utbildnings behov är anmälda. Ulrika informerar att vi kan titta på 
SKK hemsida på det utbildningar som finns. Pga. coronaläget är 
utbildningssidan något begränsat i nuläget då allt sker digitalt. 

 
63.§ Övriga frågor (alla.) 

• Avelsrekomendationer SÄKs hemsida 

• Punkter föregående protokoll nedan. 

• Klubbkamp/ mästerskap 

• Medlemsantal 

• Medlemsvärvare, valpförmedlare 

• Samarbete med FB (Hälleforshund) 

• Medlemsantal  
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63.§ Nästa möte (Jan-Erik.) 
     14 februari kl. 19.00    
 
64.§ Mötet avslutas. 
Ordförande Jan-Erik tackar för visat intresse och avslutar dagens 
möte. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Ulrika Eriksson 
Lena Tervenhauta       

 
 


