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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Google meet

Datum

2021-07-11 19.00–20.00

Deltagare Maria Grankvist.
Calle Franklin
Susanne Rudberg

Återbud:

Märit Truuts.
Jan-Erik Bjermkvist.
Kjell Hellqvist

Ulrika Eriksson

51.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik)
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.
52.§ Val av justerare. (Jan-Erik)
Föreslagen justerare är Märit Truuts och Calle Franklin.
Beslut: att Märit Truuts och Calle Franklin blir valda till dagens
justerare.
53.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik)
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg.
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

54.§ Godkännande av dagordningen.(Alla)
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
55.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik)
Läggs till handlingarna.
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56.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik)
Inget nytt att rapportera.
57.§ Ekonomirapport (Kjell).
Nuläge – Ekonomirapport.
Tack vare pandemin har bland annat möteskostnaderna kunnat
hållas nere. Calle. F gav oss en kort dragning om klubbens ekonomi.
58. § Klubbkampen. (Jan-Erik)
Calle har skrivit informationstext som lagts ut på hemsidan och även
på klubbens Facebook sida. Ett medlemsförslag har inkommit att
upprätta en projektplan inför alla förberedelser att få till klubbkampen.
Med klargörande vem och vilka som ansvarar för vad. Styrelsen tror
att de är av vikt att alla vet vad som skall göras då vi tidigare inte haft
denna form av tävling.
Beslut: Att arbetsgruppen får ta fram en projektplan för kommande
klubbkamp med plan och ansvarsområden.
59.§ Rapport från avelsrådet.
Parningar: Inget att rapportera
Rasavelstandarden: Inget att rapportera.
Avvikelsehantering: Inget att rapportera

60. § Jaktprov. (Calle)
Calle och Märit tar gemensamt fram text att lägga ut på hemsidan
angående jaktprov.

61. § Utställningar.
Vi tror att utställningarna kommer igång ordentligt redan nu i höst.

62. § Medlemsansvarig.
Maria och Ulrika håller på att förbereda påminnelse utskick till de som
ännu inte betalt medlemsavgift för 2021.
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63. § Digitala gränssnitt.(Märit).
Märit kommer lägga ut utställnings översikt för 2021 och sedan
uppdatera resultat för Hälleforsare som medverkat på utställning. År
2020 beslutar styrelsen att inte lägga ut då pandemin påverkade
utställningarna negativt och de flesta arrangemang blev inställda.
Förslag att på klubbens Facebook sida lägga ut en blänkare att ny
information finns att läsa på hemsidan.
Beslut: När nytt inlägg kommer på hemsidan kommer en blänkare att
läggas ut på klubbens Facebook sida för att uppmärksamma att de
finns nytt material att läsa.
Förslag att även lägga ut text som publiceras i tidningen älghunden
då alla medlemmar inte har tillgång till tidningen.
Beslut: Att Märit ansvara för att de som är nytt och som publiceras i
tidningen älghunden även kommer publiceras på klubbens hemsida.

64.§ Utbildningar (Jan-Erik).
Digitalt medlemsmöte kommer ske söndag den 15 augusti i samråd
med Studiefrämjandet Västerbotten klockan 19.00. Anmälan sker via
länk. Annons läggs ut med text på både hemsida och Facebook
sidan.
Beslut: Calle skriver text till annonsen och ordnar bild tillsammans
med Märit som sedan ansvarar för publicering.
65.§ Nästa möte (Jan-Erik).
2021-08-29 Klockan 19.00–20.00 via Google meet.
66.§ Mötet avslutas.
Ordförande avslutar och tackar för ett trevligt möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jan-Erik Bjermkvist ordförande

Calle Franklin
Märit Truuts

