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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Telefonmöte

Datum

2020-04-26 klockan 19.00-20.00

Deltagare Jonas Jonsson.
Ulrika Eriksson.
Susanne Rudberg.
Lena Tervenhauta.

Märit Truuts.
Jan-Erik Bjermkvist.
Anders Linder.

Återbud:

83.§ Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens
styrelsemöte.
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.§ Föregående protokoll
Punkter som behöver tas upp igen från föregående protokoll är
överflyttade till dagens agenda och är markerade med kursiv text.
Beslut: Styrelsen beslutar att det punkter som ej blev beslutade
från föregående möte i februari flyttas med till april månadsmöte.
88.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga)
- Dagordning ordf konf 22 april
- Jonas berättar att konferensen genomfördes via
videokonferens.
- Kallelse till ordf konf 22 mars
- Justerat uttalande från CS angående inställd klubbverksamhet.
- SÄKs Verksamhet i Coronatider
- SÄKs protokoll 2 st
- Inför Swedish Game Fair 2020
- Nu finns uppdaterad information avseende konsekvenser av
covid-19 publicerad på skk.se
- Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad
- Nya restriktioner från CS gällande klubborganiserad
verksamhet
- Championatsregler
- Motioner m.m. från SÄK
- Information från SKKs Centralstyrelse angående Coronaviruset
-Avelskonferens 2020 - att vidarebefordra till rasklubbar!
Beslut; Dessa läggs till handlingarna.
89.§ Ekonomirapport (Anders.)
Nuläge – Ekonomirapport
Summan 33297 kr totalt saldo
Det sista inbetalningskorten skickas ut i morgon Anders letar
epostadresser för att få fart på att få in medlemsavgifter. De
som saknar epostadress får brev via post. Anders tittar på
kostnader och gör en översyn på de utgifter som går att
förändra.
Årsbokslut 2019/2020
Beslut: Årsbokslutet skall göras klart.
Förlängt räkenskapsår (Hantering tills kommande årsmöte)
Medlemsavgifter: planen är att nästa år skall medlemsavin
skickas per e-post för att slippa portokostnad som är en stor
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utgift för klubben. Det finns föreningar som använder en app
för att hantera medlemskapet. Jonas kollar upp den
möjligheten och om vi kan göra likadant. Om det krävs skickas
naturligtvis medlemsavin per post till de som önskar.
90.§ Årsmöte 2020 (Jonas)
Vi hade diskussioner om var det inställda årsmötet skall vara
och vi var överens om att planera för ett möte i samband med
älghunds SM som arrangeras av Västernorrlands Älghundklubb.
Jonas samverkar med SKK för att söka dispens kopplat till att
ordinarie årsmöte senareläggs samt kontaktar Västernorrlands
Älghundklubb för att undersöka om det finns möjlighet att hitta
lämplig lokal för mötet under söndagen.
I nuläget vet vi inte vad som kommer gälla angående utställning
då vi alla påverkas av covid-19 pandemin.
Avstämning inför årsmötet utifrån beslutad ansvarsmatris
Underlag till revisorer Anders tar fram det som behövs.
Beredning av motioner (Dialog - Avelsråd) En motion har
inkommit
Monter vid årsmöte (Bemanning) ev. utgår pga. covid-19
Deltagande vid rasparad ev. utgår aktiviteten pga. covid-19
Valberedningen
91.§ Rapport från avelsrådet. (Jan-Erik och Ulrika)
Parningar
10 stycken förfrågningar har inkommit till avelsrådet men några
parningar har också genomförs utan att avelsrådet varit
inblandade.
Inmönstringsförslag
Uppdatering av information på hemsidan
Vi behöver jobba mer med sidan och fylla på med information
men vi behöver också arbeta för att få in flera underlag och
ännu mer aktiva medlemmar.
Hälsoläget + Fokusområden
Ulrika informerade om ögonlysning och HD statusen
Vi i styrelsen ser positivt på att ett bra antal hundar fortsatt ögonlysts.
Total 47 stycken ögonlystes under 2019 och av dessa var 74 % utan
anmärkning vilket är en förbättring. Bra utveckling men vi jobbar
uthålligt vidare med frågan. När det gäller höftledsröntgen så var det
endast 24 gjorda under 2019. Vi jobbar vidare för att uppmuntra fler
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ägare att höftledsröntga sina hundar så att vi får ett förbättrat underlag
att analysera och göra slutsatser utifrån

Rasavelsstandard
Avvikelsehantering inget att rapportera
Championatbestämmelser
Beslut: Styrelsen beslutar att vi anser att det skall vara så som
skrivningen är idag för championatbestämmelser.
Pga. covid-19 har det diskuterats att start på jaktprov kan ske
utan att ha genomfört utställningsmomentet. Detta är ej ännu
beslutat av SÄK utan beslutas troligen i juli månad.

92.§ Jaktprov. (Lena)
Antalet jaktprov var lägre detta år jämfört tidigare år men det är
normalt att vissa år minskar. Över tid har vi hållit en bra nivå
men jobbar vidare med att få fler att starta på jaktprov. Det vi
kan se i statistiken är att nivån är jämn över de senaste tre åren
men på en lägre nivå jämfört föregående period med de gamla
reglerna.
Rapport från representanter – Regelrevidering
Jan-Erik informera att man arbetar fram regelverk som är mer
samstämda med våra grannländer Finland och Norge.
Uppmuntra till fler jaktprov efter det tredje 1:a priset (Dialog)
Uppföljningsmaterial Jonas/Lena Fortsätter att sammanställa
materialet för att redovisa detta underlag.
93.§ Utställningar (Lena.)
Rapport från ansvarig
Alla utställningar är inställda i nuläget pga. Covid-19
Uppföljningsmaterial ansvarar Jonas/Lena för det tar fram
material.
94.§ Digitala gränssnitt.(Märit)
Avstämning
Styrelsemöten via Skype?
Beslut: Nästa möte kommer vi att prova via Skype. Jonas
skickar en länk som vi kommer använda oss utav.
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95.§ Utbildningar (Jonas)
Inga behov anmälda
96.§ Övriga frågor (alla.)
Inga övriga frågor är anmälda.
97.§ Inplanerade möten under 2020
2020-06-14
2020-07-12

Kl. 17.00 – 1800
Kl. 19:00 – 21:00

Telefon OBS tiden!
Telefon

98.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Lena Tervenhauta
Ulrika Eriksson justerare

