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Kallelse till årsstämma i 
Hälleforshundklubben 
 
Tid: 2023-03-19 kl. 11.00 
Plats: Digitalt möte, via google meet 
Anmälan sker till adress: via digitalt formulär på 
hemsidan eller mail till marit.truuts@netplex.se 
Sammankallat av: Styrelsen 
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben 

 
—— Dagordning—— 
Mötet öppnas 
1. Justering av röstlängd 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
6.  Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst 
7.  Fastställande av dagordning 
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 
9.  Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 
10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
 C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår. 
13.  Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande 

och ledamöter i styrelse enligt paragraf 8. 
14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt paragraf 9 i stadgarna. 
15.  Val av valberedning enligt paragraf 10 i stadgarna 
16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17.  Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie 

årsmöte eller som senast den 15 januari anmälts till styrelsen. 
18. Övriga frågor 
19. Utlottning av Pejl 



Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

• Årsskiftet 2022/2023 var klubbens medlemsantal 188 st, varav 23 st. 
familjemedlemmar. 

• Klubben ha aktivt jobbat för att värva fler medlemmar, bl.a. med 
uppdatering av medlemsmatrikel för att kunna skicka ut påminnelser 
om ej betalda medlemsavgifter via mail. Vi bör dock mer uppmuntra 
till medlemskap genom att upplysa om medlemsnyttan och nyttan för 
rasen 

• Under provåret 2022/2023 genomfördes 37 jaktprov i Sverige varav 20 
prisprov vilket motsvarar 54% pristagare varav 3 jaktprov i Norge 
pristagarprocent 67%. Under provåret 2021/2022 genomfördes 53 
jaktprov varav två i Norge sammanlagda resultatet av genomförda 
jaktprov blev 45%. 

• Fortsatt utveckling av den offentliga hemsidan för Hälleforshunden.                                        
https://www.halleforshunden.org/ 

• Klubbens årsstämma genomfördes digitalt den 2022-03-20 
• Under verksamhetsåret 2022 genomfördes sex digitala styrelsemöten 
• Klubben har varit representerad vid SÄK:s årsstämma. 
• Klubben har varit representerad i SÄK:s digitala ordförandekonferens 

och i en fysisk ordförande konferens i samband med jaktprovs SM i 
Åre. 

• Klubben har varit representerad i SÄK:s digitala samt en fysisk 
avelskonferens i Rättvik i augusti. 

• 53 Hälleforsare registrerades i Sverige, 12 i Norge och 8 i Finland 
totalt 73 valpar fördelat på 13 kullar lika med (5,6 i svagt ökande) 
valpar per kull. 

• Klubbens avelsråd har anlitats för råd i 69 % av de parningar som 
genomfördes under 2022. 

• Klubben har genomfört ett digitalt informationsmöte där alla 
medlemmar var välkomna. Syftade var att avdramatisera jaktproven, så 
att flera kanske skulle genomföra jaktprov. 

• Klubben har genomfört ett fysiskt informationsmöte i Gulsele 2022-
07-23 med fokus på BPH och Rasavelstrategin, i samband med SÄKs 
utställning i Junsele. 

• Klubben har utbetalt bidrag för HD, AD röntgen och ögonlysning. 
• Klubben har anordnat utlottning av pejl för att stimulera till fler 

jaktprovsstarter.  
 
 



3054 Försäljn varor sv momsfri
3740 Öres- och kronutjämning

3900 Medlemsavgifter

4000 Inköp av varor från Sverige

4180 Röntgen bidrag till hund under 2 år

6110 Administration
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6400 Möteskostnader mm
6570 Bankkostnader

7610 Utbildning

8310 Ränteintäkter

8999 Redovisat resultat

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Period

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4 521,00 4 521,00 456,00
-0,12 -0,12 0,00

4 520,88 4 520,88 456,00

Övriga rörelseintäkter
34 056,45 34 056,45 38 098,00

 
Summa rörelsens intäkter 38 577,33 38 577,33 38 554,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-6 500,00 -6 500,00 0,00
 

Handelsvaror
-500,00 -500,00 -500,00

 
Övriga externa kostnader

-1 485,00 -1 485,00 -1 032,00
-2 443,75 -2 443,75 -2 129,18

0,00 0,00 -6 575,00
-15 826,00 -15 826,00 -2 884,00
-1 200,00 -1 200,00 -903,00

-20 954,75 -20 954,75 -13 523,18

Personalkostnader
0,00 0,00 -3 100,00

 
Summa rörelsens kostnader -27 954,75 -27 954,75 -17 123,18

Rörelseresultat 10 622,58 10 622,58 21 430,82

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

16,30 16,30 0,00
 

Resultat efter finansiella poster 10 638,88 10 638,88 21 430,82

Resultat före skatt 10 638,88 10 638,88 21 430,82

BERÄKNAT RESULTAT 10 638,88 10 638,88 21 430,82

Årets bokförda resultat
10 638,88 10 638,88 0,00

 

Preliminär resultaträkning
HÄLLEFORSHUNDKLUBBEN 
802460-9631

Utskrivet av Ulrika Eriksson 2023-01-19 10:45:20 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



1510 Kundfordringar

1910 Kassa
1930 Bank, checkräkningskonto
1931 Ftg konto 8420-2,944 549 098-1
1940 Bank, Övriga bankkonto

2010 Eget kapital
2069 Årets resultat

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0,00 4 521,00 4 521,00 0,00
 
Summa kortfristiga fordringar 0.00 4,521.00 4,521.00 0.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

615,00 0,00 615,00 615,00
51 060,71 1 901,58 52 962,29 51 060,71
2 542,47 4 200,00 6 742,47 2 542,47

25 679,92 16,30 25 696,22 25 679,92
79 898,10 6 117,88 86 015,98 79 898,10

Summa övriga omsättningstillgångar 79,898.10 6,117.88 86,015.98 79,898.10

Summa omsättningstillgångar 79 898,10 10 638,88 90 536,98 79 898,10

SUMMA TILLGÅNGAR 79 898,10 10 638,88 90 536,98 79 898,10

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-58 467,28 0,00 -58 467,28 -58 467,28
0,00 -10 638,88 -10 638,88 0,00

-58 467,28 -10 638,88 -69 106,16 -58 467,28

Summa eget kapital -58 467,28 -10 638,88 -69 106,16 -58 467,28

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -58 467,28 -10 638,88 -69 106,16 -58 467,28

BERÄKNAT RESULTAT 21 430,82 0,00 21 430,82 21 430,82

Preliminär balansräkning
HÄLLEFORSHUNDKLUBBEN 
802460-9631

Utskrivet av Ulrika Eriksson 2023-01-19 10:49:05 Visma eEkonomi
Sida 1 av 1





 
 

Verksamhetsplan för år 2023 
  

• Fortsatt arbeta för att ett ökat antal hälleforshundar startar på jaktprov. 
Genom fortsatt utlottning av pejlar. Titta på klubbkamp i annat format. 
 

• Fortsatt arbete för breddning av avelsbasen. Genom ett aktivt avelsråd  
 

• Verka för att avelsrådgivningens fortsatt skall ligga på en hög nivå. 
Genom att hålla en hög service, rådgivning till uppfördare, behjälplig 
med att flagga för parning och annonsering av valpkullar på HHK 
hemsida. 

 
• Verka för en uppdaterad hemsida på facebook med avelsinformation.  

 
• Genomföra hälsoenkät med inriktning mot hundar som fått diagnosen 

katarakt, där vi erhållit e-postadress till dess ägare.  
 

• Arbeta för ett fortsatt ökande medlemsantal. 
 
• Arbeta för ett ökat antal valpar. Göra rasen mer populär genom att den  

kan visa sig duktig i jaktprovsstatistik och i tävlingssammanhang 
 

• Arbeta för att finnas representerade i SÄKs verksamhet och samarbeta 
med andra ras och lokalklubbar. Detta för att hålla oss uppdaterade 
om senaste kunskapen så vi kan fatta faktabaserade beslut 

 
• Fortsatt utreda förutsättningar för klubbkamp, alternativt utse 

klubbmästare från säsongens genomförda jaktprov. Detta för att kunna 
skicka hundar till NM, 

 
• Slutföra och implementera RAS samt få den godkänd av SÄK och 

SKK. 
 

• Ordna en fysisk träff för medlemmar i anslutning till någon utställning 
under året, om förutsättningar finns. Frågan är vad tycker våra 
medlemmar skulle vara intressant? Vi vill gärna ha ett tema som 
fångar medlemmars intressse 

 
 

 



Rambudget för 2023 
 
Inkomster 
 
Medlemsavgifter.                 36000:- 
Försäljning kepsar m.m         6000:- 
 
Totalt.                                   42000:- 
 
 
 
Utgifter 
 
Möteskostnader , porto           7000:- 
Data kommunikation / Adm     4000:- 
Bankkostnader                        1500:- 
Bidrag till HD röntgen              3000:- 
Jaktprovspriser                        12000:- 
Medlemsmöten                        10000:- 
Porto                                         4500:- 
 
Totalt                                        42000:- 
 



 
 
 

 
Valberedningens förslag: 
 
 
Styrelse 
1. Till val som ordförande föreslås omval av Jan-Erik Bjermkvist för 1 år 
2. Till val av styrelseledamot föreslås nyval av Roger Molin för 2 år. 
3. Till val av styrelseledamot föreslås nyval av Johan Ketzenius för 2 år. 
4. Till val av styrelseledamot föreslås nyval av Ingalill Olsson för 2 år. 
 
Roger Molin, Sollefteå, Johan Ketzenius, Nättraby och Ingalill Olsson, 
Järbo föreslås ersätta de avgående ledamöterna Kjell Hellqvist, Calle 
Franklin och Susanne Rudberg 
 
 
Följande ledamöter har ett år kvar av sin nuvarande period: 
Märit Truuts 
Anna-Lena Carlsson 
Maria Granqvist 
 
 
Revisorer 
Revisorer, ordinarie: 
Kerstin Boman 
Östen Eriksson 
Revisors Suppleanter: 
Ove Jonsson och Fredrik Andersson 



Motioner	inför	årsmötet	19/3-23	

	

Motion: Uppfödarlista. Jag får flera samtal och mejl där folk vill ha 
rekommendationer vilka uppfödare som finns samt deras kontaktuppgifter. Jag anser 
att det är ganska svårt att veta vart man ska vända sig för att leta efter uppfödare om 
man inte redan har ett kontaktnät inom rasen. Det finns många klubbar som har 
Uppfödarlista på sin hemsida vilket jag föreslår att hälleforsklubben inför. Mitt förslag 
är att man måste vara medlem i kubben för att ha sitt namn på listan och följa SKK's 
regler vid avel. Samt att detta ska vara kostnadsfritt för kennelägaren men att hen 
måste anmäla sig själv för att få vara med på listan. Här skrivs kennelnamn, namn, 
hemsida/mejladress in samt vart i landet/land kenneln ligger. Vänligen Marlen 
Jonsson Nord. 

Svar: Idag sker aviseringar av tikar som planerar en kull, planerade parningar, 
genomförda parningar och valpkull på vår hemsida, såvida ägarna acceptera 
aviseringarna. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom motionen med de regler som presenterats, med 
tillägget att uppfödarna utöver SKKs krav även skall följa klubbens krav och att 
parningen följt avelsrådets rekommendationer. Med andra ord att parningen godkänts 
av Hälleforhundens avelsråd. 

 

Motion: 

Det er krevende å finne meritterte hannhunder til parning. Noen vil ikke bruke sin 
gode og meritterte hannhund fordi de bare har en parning igjen. Slik jeg ser det tjener 
ikke dette rasens beste. Derfor foreslår jeg at dette inntas i avlsreglementet: 

a) For Jaktchampioner tillates det 5 parninger. 

Svar: Vi får inte glömma att vi är en väldigt liten ras och att sådant beslut gör att en 
del hannar/tikar skulle bli överrepresenterade och medföra en snabbt minskad 
avelsbas. Vi har redan idag för få avelsdjur för att kunna följa de rekommendationer 
som finns gällande avelsbas.  

Utan att räkna närmare på det kan vi göra en jämförelse med Jämthunden som har 
max 15 parningar på enskild hanhund. Jämthundsrasen är drygt 30 gånger större 
bara i Sverige, vilket innebär 0,6ggr/Hälleforshund för ha samma spridning/avelsbas 
som jämthunden. Vi har redan idag problem med att hitta tillräckligt obesläktade 
hundar för avel. Ett ökad antal parningar per hund innebär att vi måste ha ett ökat 
antal inkorsningsparningar för att hålla nivån på avelsbasen, vilket också ökar kraven 
på vad vi godkänner så vi inte tappar de rastypiska egenskaperna, 



Beslut: Fortsatt tre parningar gäller, med undantag på inmönstrad hund som är 
tillräckligt obesläktad och att avkomman uppnått en hög meriteringsgrad. Undantag 
från max tre parningar kan göras genom avelsråden, men endast i undantagsfall.  

 

 

Motion: 

Øyelysing oppleves også som en hemsko. Øyelysningens misjon er å avdekke 
arvelige sykdommer. Dette er det ikke nødvendig med årlig øyelysing for å avdekke. 
Dette bidrar til å gjøre avlsarbeidet mer krevende. Derfor foreslår jeg at klubben ser 
på nødvendigheten av årlig øyelysning. Kanskje kan intervallene være lengre, hvert 
tredje år f.eks? 

Svar: Vi har och har tidigare haft större problem med besvärande ögondiagnoser. Vi 
bör även fortsättningsvis följa utvecklingen noga och då är underlagen från 
undersökningarna av stor betydelse. Vi har också kunnat släppa igenom vissa 
lindrigare diagnoser för parning med den kunskap vi erhållit över tid. Dessa lindrigare 
diagnoser är viktigt att följa över tid för att se utvecklingen. De krav som finns är att 
ögonlysningen ej är äldre än ett år före parningstillfället. 

Beslut: Ingen regeländring utan följa utvecklingen ytterligare en tid.  

 

 

	

	


