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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  20210214 klockan 19.00–20.00 
Deltagare Maria Grankvist 

Susanne Rudberg. 
Lena Tervenhauta’ 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Anders Linder 
Ulrika Eriksson 
 
 
 

Återbud:       

64.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
65.§ Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson 
Beslut: att Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson blir valda till 
dagens justerare. 
 
66.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

67.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
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68.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
• Läggs till handlingarna. 

 
69.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 

• Regelrevidering info. Jan-Erik kommer plocka ihop ett 
dokument att föredra på årsmötet. 

• Protokoll SÄK och NÄU  
 

  70.§ Ekonomirapport (Anders.) 
Nuläge – Ekonomirapport 

: Årsbokslut  

Beslut: Anders skall skicka ut balans och resultatrapport till 
styrelsen snarast. 

 

   71§ Årsmöte 2021 (Jan-Erik) 
Beslutspunkter: 
 

ü Kallelse, anmälningsförfarande Ulrika och Märit 
ansvariga det skall publiceras senast 10 februari. OK 

ü Märit lägger även ut kallelsen på klubbens FB-sida. 
ü Ekonomi: bokslut och budget 2021 Anders ansvarar OK 
ü Revisionsberättelse skall vara dem tillhanda enligt 

stadgarna. Kerstin Boman ok 
ü Verksamhetsberättelse Jan-Erik OK 
ü Verksamhetsplan Jan-Erik OK 
ü Uppföljning RAS Ulrika sammanställer OK 
ü Regelrevidering jaktprov skall tas beslut om detta därav 

det digitala mötet senast 5 mars på uppmaning av SÄK. 
Jan-Erik kommer föredra ärendet på årsmötet. Blankett 
kommer att finnas för att rösta med. OK 

ü Det har inkommit två motioner som skall besvaras på 
årsmötet. OK 

ü Valberedningen  
ü Konstitueringsmöte fixa agenda OK 
ü Årmötesdokument skall läggas ut på hemsidan. Märit 

ansvarar för detta kommer lägga alla aktuella 
handlingar i en PDF- fil. 
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Ulrika kommer lägga fram ett förslag på årsmötet att ta ställning till för 
de medlemmar som medverkar på mötet. Att man som medlem i 
Hälleforshundklubben kan söka 500 kr i subvention till hund som före 
2 års ålder ögonlyses, höftleds- armbågs-röntgas.  
Krav: Parningen gått via avelsrådet samt att båda föräldrarna är 
exteriörbedömd/utställd och jaktprovsmeriterad.  
En pott på 5000 kr avsätts varje år till detta ändamål. Först till kvarn 
gäller.  
 
 
72.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika) 

Parningar: Några fler parningar har inkommit. 

Inmönstringsförslag.  

Hälsoläget, fokusområdena 

Rasavelstandarden 

Avvikelsehantering 

Ulrika informerar kort om avelsmöte med SÄK. 

Styrelsen fick också information om hittaalghund.se är ett bra 
komplement men det registreras för få hällerforshundar för att 
kunna användas maximalt. 

 

73 § Jaktprov. (Lena)  

Rapport från ansvarig: 34 stycken genomförda jaktprov kan vara 
någon mer då vi inte vet om alla kollegier slutfört ännu. 
Representanter-regelrevidering 

 74.§ Utställningar (Lena.) 
Rapport från ansvarig 

Inga genomförda utställningar pga. av rådande covidläge. 

Däremot kommer intresseanmälningar angående 
exteriörbedömning anordnas av loklaklubbar. Det vill kartlägga 
hur stort intresset är.  

 

   75.§ Digitala gränssnitt.(Märit) 

• Älghunden till nästa nummer kommer Leif Gulin göra en 
reflektion över de 20 åren. 

• Att skriva ut parningsinformation med kontaktuppgifter och när 
parningen var genomförd. Sedan när valparna är födda det 
skall även publicerasäven på klubbens FB-sida. 

• Ordningsregler för årsmötet och att även välja rösträknare. 
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76.§ Utbildningar (Jan-Erik)) 
        Inga utbildnings behov är anmälda.  
        Ulrika informerar om möjligheten att titta på SKK utbud av  
        utbildningar finns flertal att välja emellan. 
 

77.§ Övriga frågor (alla) 
• Punkter föregående protokoll nedan. 

• Klubbkamp/ mästerskap styrelsen ställer sig positiva till 
förslaget och kommer föreslå att de utses ansvariga för att få 
till en klubbkamp.  

• Medlemsantal 180 stycken som inkluderar familjemedlemmar. 

• Medlemsansvarig 

• Förslag att ta fram ett färdigt kit till uppfödare att lämnas till 
valpköparen när den hämtar sin valp. Tas upp på nästa 
styrelsemöte. 

 
78.§ Nästa möte (Jan-Erik.) 
      Kommer bestämmas efter konstitueringsmötet den 27/2. 
 
79.§ Mötet avslutas. 
Ordförande Jan-Erik tackar för visat intresse och avslutar dagens 
möte. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Ulrika Eriksson 
Lena Tervenhauta       

 
 


