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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Telefonmöte kl. 19.00

Datum

2019-03-17

Deltagare Jonas Jonsson
Jan-Erik Bjermkvist
Ulrika Eriksson

Märit Truuts
Lena Tervenhauta
Susanne Rudberg

83.§ Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till ett extra insatt
styrelsemöte och ett speciellt välkomnande till valberedningen som var
inbjuden att delta i telefonmötet. Den som medverkade var sammankallande
för valberedningen Kalle Johansson
84.§ Val av justerare
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson
Beslut: Lena T och Ulrika E blir valda till dagens justerare.
85.§ Val av sekreterare.
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

86.§ Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
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87.§
Inbjudna är Valberedningen
Information om vilka val som är aktuella inför årsmötet.
Ordförande 1 år
Jonas ställer sig till förfogande.
Ledamot 2 år
Susanne Rudberg ställer sig till förfogande.
Ledamot 2 år
Lena Tervenhauta ställer sig till förfogande.
Ledamot 2 år
Valberedningens Kalle Johansson kontaktar Tomas Kärrman då han inte
medverkar på dagens möte för att höra hur han ställer sig till att stå till
förfogande.
88.§ Årsmöte 2019
Kallelse till årsmötet kommer att finnas på hemsidan men även en personlig
kallelse och dagordning per post kommer skickas ut. Ulrika informerar att
Katarina kyrkan Gammplatsen är bokad till den 1 juni kl. 11.00 då årsmötet
är planerat. Ulrika ansvarar för att det tekniska fungerar i sina kontakter med
mässan. Ulrika informerar också att om det blir tillräckligt många hundar
anmälda kommer ögonlysning erbjudas på mässan.
89.§ Skrivelse till SÄK
Jonas tar med sig frågan till SÄK.
90.§ Ledare
Jonas ansvarar för att skriva en ledare till mars/ april månads ledare, han
kommer också ta fram en PDF fil med jaktprov som genomförts.
91.§ Hemsida7 Facebook
Märit T påtalar att hon inte får in några förslag på parningar så hon kan inte
lägga ut dessa på facebook sidan. Avelsrådet ska signalera och ge underlag
till Märit T så publicerar hon dessa uppgifter.
Önskvärt om det först informerades om planerade parningar sedan när
parningen är genomförd och att avslutningsvis publicera födda valpar.
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91.§ Avelsrådet.
Avelsrådet har ett förmöte före styrelsemötet och kan då diskutera aktuella
frågor innan huvudmötet. Jan-Erik informerar om parningar som genomförts
och eventuellt kommande parningar.
92.§ Inplanerade möten under året.
2019
14 april kl.19.00 Telefonmöte
31 maj kl. 19.00 Lycksele genomgång årsmötet
1 juni kl. 11.00 Lycksele årsmöte
1 juni kl. 13.00 Lycksele Konstitueringsmöte
25 augusti kl.19.00 Telefonmöte
6 oktober kl.19.00 Telefonmöte
8 december kl.19.00 Telefonmöte
2020
9 februari kl.19.00 Telefonmöte
26 april kl.19.00 Telefonmöte.

93.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Ulrika Eriksson Justerare.
Lena Tervenhauta Justerare

