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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2022-03-10 19.30 
Deltagare Kjell Hellqvist 

Susanne Rudberg 
Ulrika Eriksson 
Maria Granqvist 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Calle Franklin 
 
 
 

Återbud:       

118.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.  
 
119.§ Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Calle Franklin och Märit Truuts. 
Beslut: att Calle Franklin och Märit Truuts blir valda till dagens 
justerare. 
 
120.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg. 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

121.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
122.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
Läggs till handlingarna. 
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123.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 
Senaste informationen mailar Jan-Erik ut allt eftersom de inkommer 
till honom.. 
 
124.§ Ekonomirapport (Kjell & Ulrika). 
Nuläget: Genomgång av räkenskaperna inför årsmötet gällande 
årsbokslutet som ska skickas till revisorerna i god tid innan årsmötet. 

Ekonomirapporten har Kjell fått åter från revisionen. 

 

125. § Årsmöte 

Årsmöte  2022 
Kontrollpunkter 

• Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse (Jan-Erik). 

• Ekonomirapport, resultaträkningen och revisorrapporten har 
Kjell fått tillbaka. 

• Teknikpunkter, kallelsen kommer på hemsidan där man 
anmäler sig till mötet. Möteshandlingarna kommer mailas ut 
inför mötet tillsammans med valberedningens förslag.(Var de 
så vi sa?) 

• En sekreterare bör utses då Susanne R fått förhinder. 

• Utlottning av pejlen kommer ske på årsmötet. Det har inkommit 
29 stycken som gått jaktprov som genererar en lott. Calle drar 
en vinnare under mötet. 

 
126.§ Rapport från avelsrådet.  
Inmönstringsförslag: Har inkommit se separat bilaga. 

Hälsoläget/ fokusområdet: Under kontroll i nuläget. Klubbens krav för 
att anvisa parningar är minimikravet att hunden varit utställd. 

Rasavelstandarden:  Styrelsen ska utse en arbetsgrupp som får 
arbeta med denna fråga, denna punkt kommer flyttas fram till nästa 
möte. 

Avvikelsehantering: Inget rapportera 
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127. § Jaktprov. (Calle).		
	
Rapport från ansvarig 
 
Diskussion om eventuell klubbkamp 2023. 
Styrelsen beslutar att urvalet troligen blir allt för litet och avstånden för 
stora för att det ska vara realistiskt att genomföra en klubbkamp för 
en så pass liten klubb som vår. 
Vi ska i stället titta på möjligheten att på andra sätt uppmuntra 
hundägarna att starta sina hundar både på utställning och jaktprov. 
Till exempel som i år när vi lottar ut en pejl till en jaktprovsstartande 
hund. 
  
128. § Utställningar.(Calle) 

 Rapport från ansvarig 
Calle redovisar hur många ekipage som deltagit under åren 2019 och 
2020. Ulrika kommer göra en sammanställning över startade hundar. 
 
129. § Medlemsansvarig.(Maria). 

Maria redovisar medlemsunderlaget och den visar att det arbete som 
lagts ner på att kartlägga och aktivt arbetat med medlemsavgifterna 
visar att det fått genomslag. Medlemsavgifterna har betalats in och 
det har även generat i nya medlemmar bra jobbat! 

Medlemsprylar (profilsaker) inventera de som finns och Ulrika tar kort 
så vi kan lägga it prylarna på hemsidan. Märit visade ett snyggt kort 
på de profilprylar som finns nu. 

Calle ska undersöka möjligheten/ prisuppgifter för att köpa in koppel 
med hälleforshund invävt i kopplet. Calle redovisar hur det skulle 
kunna se ut och cirka pris.  

Beslut: Styrelsen tar beslut att köpa in koppel att ha till försäljning 
med texten hälleforshund. 

 

130.§ Digitala gränssnitt.(Märit). 

Älghunden kommande nummer: Att utse någon som kan ta ett kort 
utifrån årsmötet som sedan skickas till Märit för publicering i 
tidningen. 

Parningsinformation kommer kontinuerligt läggas ut på hemsidan så 
snart de inkommer till klubben/ avelsrådet. 
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131.§ Utbildningar (Jan-Erik). 
Medlemsutbildning som förslag var bland annat att ha en certifierad 
domare som berättar, förklarar och visar hur domaren tänker och vad 
de utgår ifrån då de bedömer en hund. 
 
132.§ Övriga frågor. 
Inga för dagen. 
 
133.§ Nästa möte (Jan-Erik). 
 
134.§ Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Calle Franklin 
Märit Truuts 

 


