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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Google meet

Datum

2022-01-17 19.00–20.20

Deltagare Kjell Hellqvist
Susanne Rudberg
Ulrika Eriksson
Maria Granqvist

Märit Truuts.
Jan-Erik Bjermkvist.
Calle Franklin

Återbud:

101.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik)
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.
102.§ Val av justerare. (Jan-Erik)
Föreslagen justerare är Calle Franklin och Ulrika Eriksson.
Beslut: att Calle Franklin och Ulrika Eriksson blir valda till dagens
justerare.
103.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik)
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg.
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

104.§ Godkännande av dagordningen.(Alla)
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
105.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik)
Läggs till handlingarna.
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106.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik)
Protokoll SÄK och NÄU
Ordförandekonferens 18/1
Senaste informationen skickar Jan-Erik ut efter dagens möte.
107.§ Ekonomirapport (Kjell & Ulrika).
Nuläget: Genomgång av räkenskaperna inför årsmötet gällande
årsbokslutet som ska skickas till revisorerna i god tid innan årsmötet.

108. § Årsmöte
Årsmöte 2022
Kontrollpunkter
•

Ansvarsfördelning beredning av dokument

•

Genomgång av ansvarsmatrisen vem gör vad inför årsmötet.
Märit gör kallelsen, ta fram medlemsavgifter som är betalda
innan 17 februari som är kravet att ha rösträtt på årsmötet.
Ordna en röstlängd.

•

Ta fram medlemsstatistik (Maria):

•

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse (Jan-Erik).

•

Sena inbetalda medlemsavgifter i december räknas som
innevarande år om det inte är en ny medlem då flyttas avgiften
till kommande år.

•

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad.
BESLUT: Att nuvarande medlemsavgift ska gälla även för
2022.

•

Ulrika E, Maria G och Märit T mandat går ut i år.

109.§ Rapport från avelsrådet.
Parningar: Intresse då två tikar söker lämplig hane.
Inmönstringsförslag: Har inkommit som förfrågan diskussioner förs i
nuläget.
Hälsoläget/ fokusområdet: Under kontroll i nuläget. Klubbens krav för
att anvisa parningar är minimikravet att hunden varit utställd.
BESLUT: Att minimikravet för att avelsrådet ska anvisa en parning är
att hunden har varit på en utställning och blivit bedömd, detta är ett
krav.
Rasavelstandarden: Inget att rapportera
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Avvikelsehantering: Inget rapportera

110. § Jaktprov. (Calle)
Rapport från ansvarig
Calle informerar om statistiken angående genomförda jaktprov under
kalenderåret 2021då har 51 prov genomförts vilka de olika valörerna
är kommer Calle redovisa på årsmötet.
Utlottning av pejl , kommer ske på årsmötet intresse finns då flera har
anmält in sina genomförda jaktprov.
111. § Utställningar.(Calle)
Rapport från ansvarig
Calle rapporterar hur de ser ut med de olika bedömningsvalörerna.
Men vi ser att effekten av Corona som påverkat utställningarna
genom att några även fått ta till exteriörbedömning då de flesta
utställningarna ställts in. Tyvärr redovisas inte den skriftliga kritiken av
bedömningen i hittaalghund.se.
112. § Medlemsansvarig.(Maria).
Maria gör en inventering över medlemsregistret och kartlägger vilka
som har möjlighet till att kommunicera via epost och vilka som vill ha
fakturor i pappersform via post.
Medlemsläget: Maria redovisar siffrorna gällande medlemssiffrorna
som glädjande nog har ökat i nuläget är 213 medlemmar
registrerade.
Brev till valpköpare och uppfödare Jan-Erik ska göra ett utkast.
Medlemsprylar (profilsaker) inventera de som finns och Ulrika tar kort
så vi kan lägga it prylarna på hemsidan.
Calle ska undersöka möjligheten/ prisuppgifter för att köpa in koppel
med hälleforshunden loggan.

113.§ Digitala gränssnitt.(Märit).
Avstämning
Älghunden kommande nummer: Jan-Erik skickar text till nästa
nummer.
Parningsinformation kommer kontinuerligt läggas ut på hemsidan så
snart de inkommer till klubben/ avelsrådet.

4(4)

114.§ Utbildningar (Jan-Erik).
Föreningskunskap distanskurs start 21/1-22
Diplomerad avelsfunktionär distans första delen start 19/1
BESLUT: Om någon är intresserad kontakta Jan-Erik snarast då
tiden är knapp innan start av utbildningarna.
115.§ Övriga frågor.
Parning som syftar till inmönstring av valp på hemsida
Antal medlemmar årsskiftet 2021/2022 svar på Monas SÄK fråga
213 medlemmar i dagsläget.
Anmälan till skattemyndigheten kassörs roll
Endast adressändring och namn på ansvarig.
Hantering av sent inbetalda årsavgifter? Se under paragraf § 8.
Inkommen fråga ställd av medlem om klubben står bakom
inmönstring eller ej?
BESLUT: Är klubben involverad från start och tycker att parningen
tillför rasen viktiga egenskaper kan/ kommer klubben stå bakom
parningen och kommer även att lägga ut informationen på hemsidan.
Styrelsen kommer vara tydliga med hur processen kommer gå till och
informationen ska bygga på faktabaserade och tydliga direktiv.
Styrelsen får ta fram ett förslag för vidare beslut.
116.§ Nästa möte (Jan-Erik).
2022-03-08 Klockan 19.00–20.00 via Google meet.
Märit bjuder in till google meet.
117.§ Mötet avslutas.
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jan-Erik Bjermkvist ordförande

Calle Franklin
Ulrika Eriksson

