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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  

Plats  Google meet 
Datum  2022-12-11 kl.19.00 
Deltagare Jan-Erik Bjermkvist 

Anna-Lena Carlsson 
Calle Franklin 

Märit Truuts. 
Susanne Rudberg 
 
 
 

Återbud:      Kjell Hellqvist, Maria Granqvist  

77.§ Mötets öppnande (Jan-Erik). 
Ordförande Jan-Erik hälsa alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
78.§ Val av justerare (Jan-Erik). 
Föreslagen justerare är Märit Truuts 
Beslut:  Märit Truuts blir vald till dagens justerare. 
 
79.§ Val av sekreterare (Jan-Erik). 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg 
blir vald till dagens sekreterare. 
 

80.§ Godkännande av dagordningen (Alla). 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
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81.§ Föregående protokoll (Jan-Erik). 
Läggs till handlingarna 
 
82. § Meddelanden och skrivelser(Jan-Erik). 

• Protokoll SÄK och NÄU 
Jan-Erik skickar cirkulär, protokoll och meddelande till 
styrelsen kontinuerligt. 

 
83,§ Ekonomi 

• Kjell har lämnat återbud för dagens möte men har skickat 
underlaget. 

• Reduca Styrelseportal för att underlätta styrelsearbetet med 
bla justeringar och godkännande av beslut med bank ID. Vi 
kommer prova detta en månad. Jan-Erik ansvarar för start att 
prova. 
Beslut: Att prova kostnadsfritt 30 dagar och Jan-Erik ordnar 
prövotiden med att anmäla klubben. 

 
84.§ Årsmöte(Jan-Erik). 

• Kontrollpunkter/ diskussionspunkter. 
Tidpunkt: Beslut att den 19 mars kl.11.00-13.00 blir årsmötet 
2023. 
Digitalt årsmöte även 2023 då fler medlemmar kan medverka 
oberoende var i landet de bor. 
Ansvarspunkter maila ut den framtagna ansvarsöversikten 
med vem som ansvarar för vad. 
Märit lägger ut inbjudan/ kallelse på hemsidan och facebook 
sidan. 

Beslut: Mötet beslutade att årsmötet 2023 kommer vara digitalt för att 
kunna tillgängliggöra att så många medlemmar som möjligt kan delta 
oavsett var medlemmen bor. 
 
85.§ Rapport från avelsrådet(Jan-Erik). 
Inmönstringsförslag  där har två stycken inkommit till 
avelsansvariga 
Parningar: Två stycken parningar är planerade var av en är 
genomförd. Information finns på hemsidan.  
Hälsoläget + fokusområden  
Rasavelstrategi planering för uppstart av arbetsgrupp och ett grovt 
utkast kommer finnas att se på årsmötet. 
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Avvikelsehantering Registrering av valpar med föräldrar utan känd 
HD-status har godkänts av SKK. Röntgen har gjorts på föräldrarna 
men detta skedde efter parning, detta missade SKK. Tiken var 
dessutom för ung. Valparna har fått avelspärr av SKK. 
Beslut: Att Ulrika Eriksson, Maria Granqvist och Jan-Erik utgör 
arbetsgruppen för RAS rasavelsstrategi dokumentet ska tas fram. 
 
86.§ Jaktprov(Calle). 
Tunt med anmälningar gällande jaktprov i nuläget. Det har 
genomförts 20 stycken hittills i år är att jämföra med de 51 stycken 
registrerade starterna ifjol. Detta gäller inte bara Hälleforsare utan fler 
raser har minskat vad gäller jaktprovsstarter.     
När det gäller uttagningar för NM så måste rasklubbarna haft ett 
klubbmästerskap för att hundarna ska kunna gå vidare. Det finns ett 
förslag för att underlätta för rasklubbarna att ha klubbmästerskap, 
startande hundar kan starta där de bor bara det sker på samma 
datum som klubbmästerskapet.  Calle tar med frågan för beslut 
till klubbmästerskaps arbetsgruppen. 
 
87.§ Utställningar. (Anna-Lena, Susanne). 
De hundar klubben anmält till domarkonferensen i mars har inte fått 
någon återkoppling från SÄK. 
Inget nytt dvs ingen information har inkommit. 
Domarkompediet kommer förnyas under våren 2023. 
 
88.§ Medlemsansvarig (Maria). 
Ansvarig är inte med idag men faktura för medlemsavgiften ska i 
första hand mailas ut och ett fåtal kommer även få sin faktura via 
post. 
Beslut: Fakturan för medlemskap ska i första hand mailas ut, 
 
89.§ Digitala gränssnitt (Märit). 

• Avstämning 

• Älghunden inför nästa nummer ska vi sammanfatta året som 
gått och skiva ut en blänkare att medlemsavgiften kommer. 
Styrelsen planerar för att medlemsavgiften skulle komma ut 
redan i december. 

• Uppdaterade parningsuppgifter/ info är nu ute på hemsidan. 
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90.§ Utbildningar (Jan-Erik). 
Cirkulär med Information angående BHP arrangörer och upplägg. 
Tyvärr är det mycket svårt att får plats i Västernorrland. Annars verkar 
det ok i de andra klubbarna. 
 
91.§ Övriga frågor (Alla). 

• Förslag att lägga en medlemsträff i samband med Lycksele 
Utemässa under 2023.Ta upp frågan på årsmötet. Förslag på 
innehåll. björntest, information om RAS eller annat tema. 

• Calle har fixat koppel och halsband med texten Hälleforsare 
som är till salu. 

• Diskussion angående peijllotteriet för tiden augusti-februari 
Calle skriver information som kommer vara med i 
nästkommande nummer av älghunden. 
 

92.§ Nästa styrelsemöte (Jan-Erik). 
Förslag på den 8 januari 2023 
Beslut: Att nästa styrelsemöte blir söndag den 8 januari kl.19.00 
 
93.§ Mötet avslutas(Jan-Erik). 
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Märit Truuts Justerare 

 


