
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  20210513 klockan 19.30 
Deltagare 
 
 
 

Maria Grankvist 
Susanne Rudberg. 
Kjell Hellqvist 
Adjungerad Johan Ketzenius 

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

Återbud:       

37.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens extra insatta 
styrelsemöte. 
 
38. § 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. 
 
39. § Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

40. § Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
41. § Visma 
Ulrika tar upp frågan om att ha behörighet till de nya ekonomisystemet 
Visma. Det tillkommer en kostnad per användare som går att undvika 
om möjlighet finns att koppla till att behöriga får ett mail att fakturor 
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inkommit genom en gemensam e-postadress som är kopplad till 
hälleforsklubben. Önskan är att det är en e-postadress in och sedan 
länka till de som är behöriga. Behörighet till funktionerna kassör och 
medlemsansvarig. Under en inkörsperiod får Ulrika Eriksson också ha 
behörighet. 
Beslut: Styrelsens beslutar att det skall vara en e-postadress in som 
är ställd på Hälleforsklubben, och att funktionerna kassör och 
medlemsanvarig skall länkas och på så sätt få kännedom om att det 
inkommit fakturor. Under en inkörsperiod kommer även Ulrika 
Eriksson ha behörighet. 

42. § Digitalt medlemsmöte. 
Önskemål om ökat antal medlemsmöten kom upp som punkt på 
årsmötet. Diskussionen gällde vad ett möte skall innehålla tex. 
föreläsning om jaktprov, hundens hälsa och avel. Nu, i dessa 
pandemitider, kommer mötet att planeras digitalt och det kommer 
informeras om på hemsidan. Information skall ut så snart som möjligt 
på hemsidan så medlemmarna ser att deras önskemål hörsammats. 
Calle. F får i uppdrag att ta fram ett förslag till annons och ett möte.  
Beslut: Calle får i uppdrag att ta fram ett förslag till annons och 
upplägg till ett digitalt medlemsmöte.  
 
43. § Klubbkamp. 
Med som adjungerad på dagens möte är medlem Johan Ketzeus som 
har haft i uppdrag att undersöka möjligheten till att Hälleforsklubben 
medverkar i klubbkampen 2022. Syftet med klubbkampen är att 
motivera hundägare att starta på jaktprov och skapa nyfikenhet för att 
starta. Förslaget är att 2021 års jaktprov ligger som grund för kvalet 
2022. Mötet vill att samma regler som för SM skall gälla. Deltagande 
hundar ska vara HD-röntgade och exteriörbedömda. Detta ska 
kommuniceras ut till medlemmarna via hemsidan och på kommande 
årsmöte. En arbetsgrupp bör tillsättas som börjar ta fram grunden för 
hur det ska fungera då detta är helt nytt för oss alla. Gruppen kommer 
bestå av Calle Franklin, Ulrika, Johan K sedan kommer 
arbetsgruppen att höra med ett par tre namn till. 
Beslut: Mötet beslutar att Calle F och Ulrika E medverkar som 
representanter från styrelsen och att Johan K tillsamman med övriga 
bjuder in 2-3 medlemmar att ta fram ett förslag på hur 
Hälleforsklubben skall kunna medverka i klubbkampen 2022. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Ulrika Eriksson 
Märit Truuts      

 


