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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Telefonmöte kl. 19.00 

Datum  2019-02-10 
Deltagare Jonas Jonsson 

Tomas Kärrman 
Jan-Erik Bjermkvist 
Ulrika Eriksson 

Märit Truts 
Lena Tervenhauta  
Susanne Rudberg 
 

68.§ Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar 
mötet för öppnat. 

 
69.§ Val av justerare 

Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Märit Truuts 
Beslut: Lena T och Märit T blir valda till dagens justerare. 

 
70.§ Val av sekreterare. 

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 

 
71.§ Föregående protokoll. 

Föregående protokoll var det extra insatta mötet angående den nya hemsidan 
och facebooks igångsättande.  

Beslut: Att protokollet från 20-01-19 läggs till handlingarna. 
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72.§ Godkännande av dagordningen 
Tillägg till dagens dagordning är följande punkter som läggs till övriga 
frågor. 

• Avelsfrågor 

• Förslag att använda oss av tidningen hundsport. 
 

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 

73.§ Meddelande och skrivelser. 

• Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs 
utbildningskommitté. 

• SÄKs årstämma 2019 (Falun) + ordförandekonferens 26-27/4-19 
(Jonas deltar) 

• Kallelse rasklubbsmöte1/3-19 Upplands Väsby kl.15.00 (Jan-Erik 
åker som klubbens representant.) 

• Manusstopp Älghunden nr 1-2019 

• Arkivering av klubbtidningar 

• Inbjudan Sunne Jaktmässa 2019 

• Förtydligande Svedea 

• Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer 9-10/3 19 

• Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst 

• Antal medlemmar i era klubbar. 

 
Finns inget att tillägga på dagens punkter då detta är informationspunkter 
och för kännedom. 

 

74. § Ekonomirapport. (Ulrika Eriksson) 
Se separat mail från Ulrika. 
Genomgång av Balansrapporten, resultatrapporent och rambudgeten. 

 

75. § Årsmöte. 
Årsmötet för 2019 är beslutat till den 1 juni samtidigt med utemässan i 
Lycksele, där man i år flyttar tillbaka mässan till Gammplatsen och med ny 
arrangör. Ulrika bokar Margareta kyrkan kl.11.00 för årsmötet 2019. 

Årets valda styrelse skall konstituera sig så snart årsmötet är avslutat. 
Ulrika ordnar så det finns en kanon att tillgå på mötet och en duk att visa på. 
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Beslut: Att Ulrika bokar Margareta kyrkan inför årsmötet och att den valda 
styrelsen skall konstituera sig så snart årsmötet är avslutat. 

 

76. § Rapport från avelsrådet. (J-E Bjermkvist) 
• Parningar 

Information att det i nuläget varit 10 rekommenderade parningar 
genom avelsrådet.  

• Inmönstringsförslag. 
Avelsrådet fortsätter med det två utredda förslagen för inmönstring 
som kommer att skickas vidare  till SKK. 

• Hälsoläget + fokusområden 

• Rasavelsstandard 

• Avvikelsehantering 
 

77.§ Jaktprov. (Lena Tervenhauta). 
Jonas kommer i nästa ledare skriva om jaktproven som genomförts under 
året. 
Jonas tar fram PDF fil med jaktprov via Hitta älghund. 

78.§ Utställningar. (Lena Tervenhauta) 
Inget att rapportera. 
 

79§ Digitala gränssnitt. (Märit) 
Märit ansvarar för att en blänkare läggs ut om årets årsmöte, Ulrika skickar 
underlag som behövs. 
På hemsidan finns knappen kontakt alla kontakter kommer kopplas till 
ordförande och kassör för att senare vidarebefordras till den person som har 
ansvarsområdet. 

 
80.§ Utbildning  

Inget att rapportera på dagens möte. 
 

81.§ Övriga frågor. 
Eventuell skrivelse till SÄK avseende avelsfråga. 

Beslut: Denna fråga bordläggs på dagens möte. 
 

Extra styrelsemöte för information till valberedningen om 2019 års årsmöte. 
Beslut: Jonas kallar till extra insatt möte gällande information till 
valberedningen. 
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Avelsfrågor kör avelsrådet 15 minuter före ordinarie styrelsemöte för att få 
ett bra flöde i dessa frågor och finns behov får avelsrådet ta ett extra möte. 
Beslut: Att avelsrådet har ett 15 minuters möte innan ordinarie styrelsemöte 
och finns behov får det ta ett extra möte. 
 

Förslag om att klubben skulle ta hundsport som sin tidning styrelsen beslutar 
efter diskussion att denna fråga läggs till handlingarna utan åtgärd. 

Beslut: Förslaget läggs till handlingarna utan åtgärd. 
 

Mötesdatum 2019. 
Beslut: Jonas återkommer med förslag på tider inför 2019 och återkommer 
om extra styrelsemöte i mars-19 med valberedningen. 
 

 
82.§ Nästa möte. 

• 2019-04-14 kl.19.00–21.00 
 

83.§ Mötet avslutas. 
 

Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jonas Jonsson ordförande Märit Truuts Justerare. 
Lena Tervenhauta Justerare  

 
 


