
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  20210606 kl.20.00-21.00 
Deltagare 
 
 
 

Maria Grankvist 
Susanne Rudberg. 
Kjell Hellqvist 
Adjungerad Johan Ketzenius 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Calle Franklin 
Ulrika Eriksson 
 
 
 

Återbud     

44.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens extra insatta 
styrelsemöte. 
 
45. § Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Märit Truuts och Ulrika Eriksson 
Beslut: att Märit Truuts och Ulrika Eriksson blir valda till dagens 
justerare. 
 
46. § Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

47. § Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
48. § Klubbkamp 
Arbetsgruppen bestående av Ulrika Eriksson, Calle Franklin och 
Johan Ketzenius har gemensamt arbetat fram ett underlag för beslut. 
Gruppen har tagit fram regler för hur klubbkampen skall genomföras, 
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de har också arbetat fram ett regelverk som gäller 
Hälleforshundsklubben. Arbetsgruppen kommer vidare att arbeta med 
att få fram sponsorer. Ulrika skriver ut regelverket för att få starta i 
klubbkampen se bilaga 1. År 2022 är det Bergslagens älghundsklubb 
som är värd för klubbkampen och år 2023 är det Västerbotten som 
arrangerar tävlingarna. Diskussion förs om hur styrelsen ställer sig till 
klubbkamp 2022 i Bergslagen då det är känt att det finns mycket varg 
i de aktuella områdena. Johan K har varit i kontakt med ansvariga 
personer i Bergslagens älghundsklubb och tyvärr fått detta verifierat 
att det är ett ökat antal vargar i de aktuella områdena. Förslag lades 
fram att premiera bästa hane och tik för 2020/ 2021 och på 
kommande årsmötet ge dessa en plats i klubbkampen för 2023. 
En tävlingskommitté/ arbetsgrupp kommer att sättas samman med 
cirka sex-åtta personer. Information ut tillmedlemmarna kommer ske 
genom tidningen älghunden, klubbens facebooksidan och klubbens 
hemsida. 
Förslag på arbetsgrupp är Calle Franklin, Johan Ketzenius, Ulrika 
Eriksson, Kerstin Boman och Jonas Jonsson. De två sistnämnda skall 
tillfrågas. 
Beslut: Att tillsätta en kommitté/ arbetsgrupp som fortsätter att ta 
fram underlag för att kunna genomföra en klubbkamp den första för 
hälleforsklubben. 

Att Ulrika skriver ut regelverket som skall gälla och följer protokollet 
som bilaga 1. 

Att inte delta i klubbkampen år 2022 som kommer genomföras i 
Bergslagen då det är klargjort att det finns mycket varg på markerna. 
Utan fokusera på att delta 2023 när Västerbotten arrangerar 
klubbkampen. 

Att fortsätta att fortlöpande informera medlemmar genom klubbens 
Facebook sida och hemsida. 

49 § Digitalt medlemsmöte. 
Önskemål om medlemsmöte kom som motion på årets årsmöte. 
Calle Franklin har undersökt vilka möjligheter som finns att arrangera 
ett digitalt möte pga. covid-19 då fysiska möten fortfarande bör 
undvikas. Förslag på innehåll var jaktprov, utställningar, hundträning 
etc. Finns möjlighet att ta hjälp av något studieförbund. Dessa digitala 
möten kommer endast gälla medlemmar. Jan-Erik kommer föredra 
om jaktprov i ett första digitalt möte där vi kan kartlägga intresset för 
denna form av möte. Anmälan kommer ske innan mötet. 
Beslut: Att genomföra ett digitalt medlemsmöte med ämnet jaktprov 
med Jan-Erik som föreläsare. Styrelsen återkommer med datum. 
Information kommer ske via klubbens Facebook sida och hemsidan. 
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50. § Övriga frågor. 
Maria Granqvist och Ulrika Eriksson kommer ha en genomgång 
gällande medlemsregistret och göra en översyn på 
medlemsavgifterna. 
Beslut: Att Maria och Ulrika gör en översyn och kartlägger 
medlemsregister och medlemsavgifterna för att hitta ett effektivare 
arbetssätt. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Ulrika Eriksson 
Märit Truuts      

 



	

Uttagningsregler för deltagande i Hälleforshundens 
Klubbkamp för löshundsprov med jakthundar 
Gäller	från	och	med	2021	och	tills	vidare.	

Maximalt	10	st.	hundar	kan	delta.	Målet	är	att	det	ska	vara	5	hanar	och	5	tikar,	men	är	det	
för	få	av	en	sort	(tikar	eller	hanar)	så	fylls	det	upp	med	den	andra	sorten.	

Rätt att delta: 
• Har	alla	hundar	med	prisprov.	Hundarnas	meriter	räknas	från	de	två	tidigare	

provsäsongerna	innan	klubbkampen	enligt	SÄK:s	”Bestämmelser	för	jaktprov	med	
älghundar”	

• Hunden	skall	vara	exteriörbedömd	med	lägst	good	i	officiell	klass	
• Deltagande	hund	skall	vara	HD-röntgad	med	känd	status	enligt	SÄK:s	regler.	

Röntgenresultat	till	styrelsens	kännedom	senast	31/3	samma	år	som	
uttagningstävlingen.	

• Endast	hundar	vars	ägare	är	medlem	i	Hälleforshundklubben,	då	provtillfället	för	
kvalificerande	prov	äger	rum,	har	rätt	att	delta	i	klubbkampen.	

	

Rangordning uttagning för klubbkampen 
• Prisvalör	
• Yngsta	hund	

Den	hund/tik	som	erhåller	högsta	poängsumman	utses	till	vinnare.	Vid	lika	poäng	avgör	
högsta	poäng	i	moment	3,	är	det	fortfarande	lika	utses	den	yngre	hunden	till	vinnare.	

För	att	utses	till	klubbmästare	och	klubbmästarinna	skall	provet	vara	prisprov.	

Ansvarig	klubbkampskommitté	ansvarar	för	att	resultatet	får	mesta	möjliga	spridning	via	
jaktpress.	


