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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Via google meet. 
Datum  2020-06-14 klockan 17.00–19.00 
Deltagare Jonas Jonsson. 

Ulrika Eriksson. 
Susanne Rudberg. 
 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
 
 

Återbud:     Lena Tervenhauta, Anders Linder.  

98.§ Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens 
styrelsemöte. 
 
99.§ Val av justerare 
Föreslagen justerare är Jan-Erik Bjermkvist och Ulrika Eriksson 
Beslut: Jan-Erik Bjermkvist och Ulrika Eriksson blir valda till dagens 
justerare. 
 
100.§ Val av sekreterare. 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

101.§ Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkänns. 
 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
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102.§ Föregående protokoll 

Punkter som behöver tas upp igen från föregående protokoll är 
överflyttade till dagens agenda och är markerade med kursiv text. 
Beslut: Styrelsen beslutar att det punkter som ej blev beslutade 
från föregående möte i april flyttas med till juni månadsmöte. 

 
103.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) 

Pga covid-19 finns tydliga direktiv hur vi skall agera utifrån risk  
För smitta och att rekommendationerna är att ej fler än 50    
 personer får vistas samtidigt på samma ställe.  

• Andra remiss av utställningsregler inför regelrevidering 
2022. 

• Information från CS 

• Kort information från SÄKs styrelse 

• Protokoll ordförandekonferens 

• Justering av definition av resor till andra delar av landet. 

• Generell dispens 

• Utdrag ur kommande CS protokoll nr 4-2020 
Beslut; Dessa läggs till handlingarna 

 
104.§ Ekonomirapport (Anders.) 

Nuläge – Ekonomirapport  

Årsbokslut  

Medlemsavgifter (digital lösning.) 

Anders får lägga ut på hemsidan ang. datera upp 
medlemsmatrikeln och att de är önskvärt att få epostadresser 
till er medlemmar.  

Varit i kontakt med Umeå jaktskyttklubb ang. hantering av 
medlemshantering via digital lösning. Vi väntar till vi får en 
återrapport på hur det fungerat och eventuell kostnad för detta. 

 

105.§ Årsmöte 2020 (Jonas) 
• Tid och plats för kommande årsmöte 

Årsmöte 2020kommer genomföras i egen regi utan att någon 
mässa eller hundutställning kommer att  finnas i  anslutning till 
årets  årsmötet.  
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Tid: den 11 juli kl.11.00. 
Plats: Umeå  
Lokal: Umeå Energi Arena 200711 11-13  

Adress: Gammliavägen 5 ingång från Rothoffsvägen. 

 
Hälleforsklubbens årsmöte kommer genomföras utifrån 
gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.  
Medverkan av nuvarande styrelse kommer med all sannolikhet 
att vara annorlunda pga. av det tider vi har med covid-19. De 
vill säga vi som bor riktigt långt ifrån Umeå vid årsmötet. Då 
det bara gäller årsmötet och inga kringliggande aktiviteter 
anser vi i styrelsen att detta är ett bra alternativ. 
Beslut: Årsmötet 2020 kommer genomföras i Umeå med start 
kl.11.00 i lokalen Umeå Energi Arena 200711 11-13  

Adress: Gammliavägen 5 ingång från Rothoffsvägen. 

 
Märit ansvarar för kallelse och att den läggs ut på hemsidan 
och på Hällforsklubbens facebooksida. 
 

• Aktiviteter enligt ansvarsmatris. Se vilka uppgifter som var och 
en ansvarar för. 

• Underlag revisorer Anders ansvarig att revisorerna får det 
underlag det efterfrågar. 

• Beredning av motioner 
En motion har inkommit angående premiering vid start av 
jaktprov. Denna kommer att hanteras i samband med 
årsmötet. 
 

106.§ Rapport från avelsrådet. (Jan-Erik och Ulrika) 
• Parningar 

Det är mycket lugnt just nu på parningsfronten i . Ulrika 
och Jan-Erik jobbar med ett utkast inför årsmötet.  
RAS pågår till 2022. 

• Inmönstringsförslag 
• Hälsoläget + Fokusområden 
• Rasavelsstandard 
• Avvikelsehantering 
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107.§ Jaktprov. (Lena)  

Rapport från ansvarig 

Ansvarig ej närvarande på dagens styrelsemöte därför utgår 
punkten 

Rapport från regelrevidering 

 
108.§ Utställningar (Lena.) 

Rapport från ansvarig 

Ansvarig ej närvarande på dagens styrelsemöte därför utgår 
punkten. 

 

109.§ Digitala gränssnitt.(Märit) 
Avstämning  

Märit har gjort ett bra jobb med att datera upp hemsidan. 

I nya tidningen älghunden har innehållet från hälleforsklubben 
varit faktabaserat och trevlig läsning. Märit har gjort ett mycket 
bra arbete med att få in intressant text som lockar många fler att 
läsa. 

 

110.§ Utbildningar (Jonas) 

Inga behov anmälda. 
 

111.§ Övriga frågor (alla.) 
 Inga övriga frågor är anmälda. 
 
112.§ Inplanerade möten under 2020 
 
 2020-07-12 Kl. 19:00 – 21:00 Telefon   
Förslag att använda tiden till konstitueringsmöte för den nya styrelsen 
efter den 11 juli. 
 
113.§ Mötet avslutas. 
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
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Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jonas Jonsson ordförande Jan-Erik Bjermkvist 
Ulrika Eriksson justerare 

 
 


