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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Google meet

Datum

2020-08-30 klockan 19.00–20.00

Deltagare Maria Grankvist
Susanne Rudberg.
Anders Linder
Återbud:

Märit Truuts.
Jan-Erik Bjermkvist.

Lena Tervenhauta, Ulrika Eriksson

1.§ Mötets öppnande
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.
2.§ Val av justerare
Föreslagen justerare är Maria Grankvist och Märit Truuts
Beslut: att Maria Grankvist och Märit Truuts blir valda till dagens
justerare.
3.§ Val av sekreterare.
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

4.§ Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
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5.§ Föregående protokoll
•

Läggs till handlingarna.

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

Regelrevidering info.
Jan-Erik vill att vi skall läsa igenom kompendiet och komma
med synpunkter

•

Protokoll SÄK och NÄU
Stockholmshundmässa ställs in i år på grund av rådande
covidläget.

7.§ Ekonomirapport (Anders.)
Nuläge – Ekonomirapport
Årsbokslut
Beslut:

8.§ Årsmöte 2021 (Jan-Erik)
•

Årsmöte 2021
Vi beslutar att avvakta tillsvidare då det i nuläget är mycket
osäkert pga. Corona. Vi fortsätter planeringen längre fram och
målet är att kunna ha klubbens årsmöte i Åsele i samband
med deras hundutställning i mars -21.

•

Ansvarsfördelning

9.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika)
Parningar
Inga förfrågningar har inkommit.
Inmönstringsförslag.
En förfrågan har inkommit, Jan-Erik återkommer med mer
information.
Hälsoläget, fokusområden
Rasavelstandarden
Avvikelsehantering
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10.§ Jaktprov. (Lena)
I dag kan man starta en hund på jaktprov utan att ha något pris
på utställning detta beslut har tagits pga. Corona.
Representanter- regelrevidering
11.§ Utställningar (Lena.)
Rapport från ansvarig
12.§ Digitala gränssnitt.(Märit)
Avstämning
Hur skall vi göra med presentationerna av styrelsen?
Tidsplan för presentation 1 gång i veckan på hemsidan, alla
skall berätta lite om sig själva och skicka till Märit inom 3-4
veckor.
Beslut: Alla i styrelen får i uppdrag att inom 3-4 veckor skicka
en presentation av sig själv som kommer läggas ut på klubbens
hemsida till Märit.
13.§ Utbildningar (Jan-Erik))
Inga behov anmälda
14.§ Övriga frågor (alla.)
•

Medlemsantalet minskar
Anders får i uppdrag att kolla upp en specifik app för att
underlätta medlemsvärvning och medlemsavgifter.
Innan årsmötet fanns det cirka 252 medlemmar, Klubben har
sedan årsmötet ökat med 12 stycken.

•

Förslag att ha en medlemsvärvare som jobbar strategiskt med
att värva fler medlemmar. Även förslag att ett informationsblad
tas fram för att uppfödare skulle kunna skicka med till
valpköpare. Där klubben presenterar sin verksamhet och
nyttan med att vara medlem.

•

Alla i styrelsen skall fundera på varför man skall vara medlem i
Hälleforsklubben. Skriv ner punkter som vi kan sammanställa
till december.
Medlemsavgiften behöver komma ut i oktober och även i
papperformat det behovet finns fortfarande.
Beslut: För år 2020 skickas faktura ut i pappersform och
förbereder för e-mail fakturor.
Vad får medlemmarna för avgiften?

4(4)

•

Förslag att lägga ut en länk om hundskola Ulrika blir ansvarig
att kontrollera att det är ok att lägga ut den på
Hälleforsklubbens hemsida.

•

Brutet räkenskapsår
Ändra till att ha årsmötet i mars så vi liknar de andra
klubbarna.

•

Förslag till antal ledamöter i styrelsen skall kunna variera från
5-7 stycken och kan vara rörligt. För att möjligheten skall
finnas att kunna välja in en eldsjäl.

•

Present till förre ordföranden Jonas för hans tid i klubben
Anders ansvarar för att en gåva ordnas.

•

Det finns flera bra FB sidor som handlar om hälleforshunden
det innebär att vi i styrelsen behöver få mer material som kan
läggas ut på klubbens hemssida.

•

Jan Erik har i dag fått i uppdrag att innan stoppdatum den 12
oktober skriva något i ledarspalten i Älghunden.

15.§ Inplanerade möten under 2020
•

20-10-11 kl.19.00-20.30

•

20-12-13 kl. 19.00-20.30 vid behov

16.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jan-Erik tackar för visat intresse och avslutar dagens
möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jan-Erik Bjermkvist ordförande

Märit Truuts justerare
Maria Grankvist justerare

