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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.
Plats

Telefonmöte

Datum

2019-08-25

Deltagare Jonas Jonsson
Ulrika Eriksson
Susanne Rudberg
Lena Tervenhauta

Märit Truuts
Jan-Erik Bjermkvist
Anders Linder

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

22.§ Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.
Med tillägg för punkten försäljning av profilartiklar.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning med tilläggs punkten angående
försäljning av profilartiklar.
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23.§ Föregående protokoll
Inga punkter att avhandla.
24.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga)
•

Brev samt bilagor ordförandekonferensen i Falun

•

Brev angående projektplanen

•

Projektplan inför regelrevideringen

•

Nya namn i rasavelgruppen

•

Re: Antal valpar per tik

•

Justerat protokoll från årsstämman i Falun.

•

Representanter projektgrupp regelrevidering.

•

Inmönstrade Hälleforshundar

•

Avelskonferens Rättvik

25.§ Ekonomirapport (Anders)
Nuläget, Anders L och Ulrika. E skall träffas igen för att se till att det blir en
lyckad överlämning av uppdraget kassör som Anders tar över efter årsmötet
med sedvanligt konstitueringsmöte
26.§ Årsmöte
•

Avstämning inför årsmöte.

•

Handlingar till årsmötet
Ulrika E kommer ta fram en rutin med ansvarsfördelning inför
årsmötet. Detta flyttas fram till nästa möte i oktober.

•

Föredragande vid årsmötet

•

Ansvarsfördelning.

•

Monter vid mässan (bemanning)
Det finns 2 stycken tält att tillgå ett i övre Sverige och ett i södra
Sverige.

•

Rasparad

27.§ Rapport från avelsrådet.(Jan-Erik)
•

Parningar: En parning är genom avelsrådetden skall ut på hemsidan
Jan-Erik skickra underlaget till Märit för publicering.

•

Uppdatering på hemsidan och FB
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•

Inmönstringsförslag.
Det ska läggas till en folder från SKK angående inmönstring vilka
kriterier som gäller. Avelsrådet tar ansvar att detta blir färdigställt.

•

Uppdatering av information på hemsidan.

•

Hälsoläget + Fokusområden

•

Rasavelsstandard

•

Avvikelsehantering.

28.§ Jaktprov (Lena)
•

Rapport från ansvarig
Klubbmästerskap till SM har genomförts det var 40 stycken hundar
som kom till start i Norrbotten tyvärr inte en enda Hälleforshund kom
till start.

•

Rapport från representanter-/regelrevidering
Jan-Erik B och Kalle Johansson är representanter för
hälleforsklubben.
Diskussioner angående momentetet sök.

•

Önskemål om klubbmästerskap har framkommit men personen/er får
komma in med en motion och att de ger styrelsen i uppdrag att utreda
frågan.

•

Uppmuntran att fler går jaktprov efter det tredje 1:a priset (dialog.)
Jan-Erik och Lena får ta fram ett förslag om hur man skulle kunna
främja att flera hundägare vill starta på fler jaktprov.

29.§ Utställningar (Lena)
•

Inväntar resultat på de senaste utställningarna, frågan skjuts fram till
nästa styrelsemöte i oktober.

30.§ Digitala gränssnitt (Märit)
•

Avstämning

•

Publicering av tidningen Hälleforshunden i PDF format på
hemsidan. Märit handhar frågan och måste göra en översyn hur
mycket utrymme som krävs innan den läggs ut på hemsidan.

•

Skapa under rubriker till ”kontakt” så att frågor kan adresseras direkt.
Märit förklarar att det går att ändra till att trycka på rubriken tex
avelsfrågor eller styrelse så kommer den till rätt mottagare med
automatik.
Beslut: Märit får i uppdrag att ansvara för att detta blir ordnat.
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•

Försäljning av profilartiklar: Går det att hitta en rutin för hur man kan
lättvindigt ordna till det på ett smidigt sätt med betalning och
leverans till kund.
Beslut: Märit och Anders kommer se över och göra en bra rutin för
att kunna få igång försäljningen.

31.§ Utbildningar (Jonas)
•

Inga behov anmälda.

32.§ Övriga frågor (alla.)
33.§ Inplanerade möten under året 2019.
6 oktober kl.19.00 Telefonmöte
8 december kl.19.00 Telefonmöte
2020
9 februari kl.19.00 Telefonmöte
26 april kl.19.00 Telefonmöte.
34.§ Mötet avslutas.
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jonas Jonsson ordförande

Lena Tervenhauta
Ulrika Eriksson justerare

