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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Telefonmöte

Datum

2019-10-13

Deltagare Jonas Jonsson
Ulrika Eriksson
Susanne Rudberg
Lena Tervenhauta
Återbud:

Märit Truuts
Jan-Erik Bjermkvist

Anders Linder.

35.§ Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.
36.§ Val av justerare
Föreslagen justerare är Lena T och Ulrika E
Beslut: Lena T och Ulrika E blir valda till dagens justerare.
37.§ Val av sekreterare.
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

38.§ Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning med tillägg med punkter som
är överförda från föregående protokoll markerade med kursiv stil.

39.§ Föregående protokoll
Punkter med kursiv text är överflyttade från föregående protokoll.
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40.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga)
•

Inbjudningar som kommer till de olika rasparader på de olika
hundmässorna/ utställningarna där föreslår styrelsen att vi beslutar att
vi deltar efter förmåga men satsar på att öka jaktprovs antal istället.
Beslut: Att satsa på jaktprov i första hand.

•

Regelrevidering

•

Här kommer alla synpunkter på regelrevidering

•

Avelkonferens Rättvik
En bra konferens med bra dialoger och innehåll och en mycket god
stämning.
Diskussion angående önskemål om Klubbkamp men som tidigare
beslut får en motion inkomma till styrelsen för att beredas som sig
bör enligt stadgarna.

•

Bilder ordförandekonferens Jan-Erik och Lena får ta fram ett förslag
om hur man skulle kunna främja att flera hundägare vill starta på fler
jaktprov.

•

Preliminär sammanställning löshundsregler alla klubbar.

•

Vildsvin ledhund/ älgspårprov (tillhör regelrevidering)

41.§ Ekonomirapport (Anders.)
Utgår då Anders lämnat återbud men ordförande kontaktar honom
Angående att vi får en ekonomisk nuläges rapport via mail innan
december mötet.
•

Nuläge.

•

Årsbokslut.

42.§ Årsmöte 2020
•

Avstämning inför årsmöte.

•

Handlingar till årsmötet.
Ulrika kommer ta fram en rutin med ansvarsfördelning inför
årsmötet.

•

Föredragande vid årsmöte.
Ulrika har tagit fram ett förslag med en rutin med ansvarsfördelning
inför årsmötet. Vi i styrelsen skall inför mötet i december titta på
förslaget och har vi synpunkter skall dessa in före8 december.

•

Monter vid mässan (Bemanning)

•

Rasparad
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43.§ Rapport från avelsrådet.(Jan-Erik och Ulrika)
•

Parningar
Fyra parningar är aktuella dessa föredras på telefonmötet i december.

•

Inmönstring klara tydliga kriterier finns på hemsidan.
Klubbens logga bör ligga till grund som skall finnas om hundarna är
rekommenderade och eller anvisad
Beslut: De hundar som är anvisade eller rekommenderade skall få ha
klubbens logga som en slags kvalitetssäkring som visar att klubben
står bakom parningen.

•

Uppdatering av information på hemsidan.

•

Hälsoläget + fokusområden.

•

Avvikelsehantering.

44.§ Jaktprov. (Lena)
•

Rapport från ansvarig
6 nya prov har genomförts från 21 augusti till dags datum
Information angående genomförd länskamp Västernorrland 3 hundar
från varje län, en hälleforsare var med i det vinnande laget. Vi kollar
upp fakta så det kan skrivas ut på hemsidan.

•

Rapport från representanter – regelrevidering

•

Uppmuntra till fler jaktprov efter det tredje 1:a priset (dialog)
Jan-Erik och Lena får ta fram ett förslag/ underlag hur man skulle
kunna främja att fler hundägare vill starta på fler jaktprov. Möjligen
en premie eller något liknande.

45.§ Utställningar (Lena.)
•

Rapport från ansvarig.
Inget att rapportera för dagen.

46.§ Digitala gränssnitt.(Märit)
•

Avstämning

•

Publicering av tidningen Hälleforshunden i PDF format på
hemsidan. (Märit kolla upp)
Skapa under rubriker till ”kontakt” så att frågor kan adresseras direkt
till den som är ansvarig. Denna punkt är ordnad och klar.

•

Utreda om det är möjligt att få till försäljning av profilartiklar på
webben.
Denna fråga skjuts fram till decembers möte.
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•

Kan man se flödet på social medier hur statistiken ser ut på hur
många som besöker sidan? Tar med den frågan till decembermötet.

48.§ Utbildningar (Jonas)
•

Inga behov eller önskemål är föranmälda.

49.§ Övriga frågor (alla.)
Inga frågor har inkommit till dagens möte.
50.§ Inplanerade möten under året 2019
8 december kl.19.00 Telefonmöte
2020
9 februari kl.19.00 Telefonmöte
26 april kl.19.00 Telefonmöte.
51.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat
Och passar på att önska alla ”skitjakt” nu på oktober jakten.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Lena Tervenhauta
Ulrika Eriksson justerare

