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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2021-04-13 19.00–20.00 
Deltagare Maria Grankvist. 

Calle Franklin 
Ulrika Eriksson 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Kjell Hellqvist 
 
 

Återbud:     Susanne Rudberg  

20.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
21.§ 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. 
 
22.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Calle Franklin. 
Beslut: Calle Franklin blir vald till dagens sekreterare. 
 

23.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
24.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
Läggs till handlingarna. 
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25.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 
Regelrevidering: 
Ett par detaljer kvarstår men annars i stort sett            
Protokoll SÄK och NÄU. SÄK genomför årsmöte 24/4 
Jan-Erik representerar oss.    
Ordförandekonferens 22/4. Jan-Erik representerar oss.  
 
26.§ Ekonomirapport (Kjell). 
Nuläge – Ekonomirapport.                                                   
Ekonomin ser bättre ut tack vara pandemin.                      
Digitala möten är bra för kassan.                                         
Ulrika E sköter den löpande bokföringen till allt är klart med banken. 

131 medlemmar samt 25 familjemedlemmar som betalt 
medlemsavgift i år. 

 

27 § Årsmötet (Jan-Erik) 
Årsmöte 2021 kontrollpunkter                                                                                     
Protokoll:   Är i skrivandes stund ute för underskrift. 
Konstituerande: Är i skrivandes stund ute för underskrifter. 
Firmatecknare: Är i skrivandes stund ute för underskrifter. 
Jan-Erik ordnar med all formalia när handlingarna kommer honom 
tillhanda. 
 
28.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika) 
Parningar: Avelsrådet har ett par godkända parningar som är 
genomförda. 

Inmönstringsförslag: Det ärende som ligger hos SKK är besvarat. 

Hälsoläget, fokusområdena: Jan-Erik uppdaterar fakta inför 
ordförandekonferensen SÄK. 

Rasavelstandarden: Inget att rapportera. 

Avvikelsehantering: Inget att rapportera 

 

29. § Jaktprov. (Calle) 

Inget att rapportera. 
Troligen kommer jaktprov att genomföras som vanligt i höst. Calle får 
i uppdrag att kolla förutsättningar för klubbkamp. 
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30. § Utställningar. 
Inget att rapportera. 

 

31. § Medlemsansvarig. 

Brev till valpköpare. Jan-Erik tar fram förslag på brev till  

Uppfödare eller valpköpare i syfte att få med dem som  

medlemmar. Skickas ut till styrelsen för behandling. 

  

32. § Digitala gränssnitt.(Märit). 

Älghunden kommande nummer Leif Gulin har producerat text. Vi 
kompletterar med bra bild. Kort resumé från årsmötet tas fram. 

 

33.§ Utbildningar (Jan-Erik). 
Jan-Erik och Ulrika kommer delta i kommande avelskonferens. 
. 

34.§ Övriga frågor (alla). 
Material till försäljning. Ulrika inventerar vad som finns.                                                 
Materialförvaltare? Frågan tas upp på nästa möte. 
 
35.§ Nästa möte (Jan-Erik). 
2021-07-11 Klockan 19.00–20.00 via Google meet. 
 
36.§ Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar och tackar för ett trevligt möte. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 
  

 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
Jan-Erik Bjermkvist ordförande Ulrika Eriksson 

Märit Truuts    
 


