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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.

Plats

Google meet

Datum

2022-05-15 kl.19.00

Deltagare Kjell Hellqvist
Ulrika Eriksson
Maria Granqvist

Återbud:

Märit Truuts.
Jan-Erik Bjermkvist.
Calle Franklin

Susanne Rudberg

20.§ Mötets öppnande (Jan-Erik).
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.
21.§ Val av justerare (Jan-Erik).
Föreslagen justerare är Märit Truuts.
Beslut: Märit Truuts blir valda till dagens justerare.
22.§ Val av sekreterare (Jan-Erik).
Föreslagen sekreterare är Jan-Erik Bjermkvist..
Beslut: Jan-Erik Bjermkvist blir vald till dagens sekreterare.

23.§ Godkännande av dagordningen (Alla).
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
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24.§ Föregående protokoll (Jan-Erik).
Läggs till handlingarna.
25.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik).
•

Protokoll och NÄU mailas ut allt eftersom från ordförande.

•

Yttrande till SKK- angående dispensregistrering, Jan-Erik
redovisar inskickat svar till SÄK och SKK.

26.§ Ekonomirapport (Kjell).
•
•
•

Nuläget: Ser bra ut inget som sticker ut eller avviker.
Årsbokslut, Årsmötesprotokoll och styrelsens konstituerande
protokoll efterlyses. Jan-Erik kontrollerar var de finns.
Punkten firmatecknare är nu klart inför år 2022.

.
27. § Medlemsmöte 22-07-23 (Jan-Erik).
Medlemsmöte 2022
Kontrollpunkter
•

Går av stapeln den 23/7 med start klockan 18.00 i Gulsele.

•

Deltagare anmäler intresse senast den 19 juni.

•

Kallelse och mer information om träffen kommer publiceras på
klubbens hemsida och klubben kommer även skicka
intresseanmälan till de medlemmar som lämnat sina epostadresser.

•

Möjlighet till ringträning finns den 22/7 kl. 19.00 mer
information kommer.

•

Det planeras även för en föreläsning/ webbföreläsning kl.
18.00-20.00 med fokus på framtiden för våra hundar. Jan-Erik
kollar vidare och återkommer till styrelsen med de uppgifter
som inte är klara.

•

Det kommer även anordnas aktiviteter och möjligheter att ha
en gemensam grillkväll.

28.§ Rapport från avelsrådet. .
Parningar: Det har inkommit 10 stycken förfrågningar under säsongen
Inmönstringsförslag: Det har inkommit ett inmönstringsförslag och
detta diskuterades under mötet.
Hälsoläget/ fokusområdet: Inget som sticker ut men det är önskvärt
att fler HD/ AD röntgar sina hundar. Detta kan förbättras.
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Rasavelstandarden: Planering startat inför uppstart, arbetsgrupp ska
utses som arbetar med denna fråga.
Avvikelsehantering: Inget rapportera

29. § Jaktprov (Calle).
Rapport från ansvarig.
Inget att rapportera .
30. § Utställningar (Anna-Lena & Susanne).
Rapport från ansvariga.
Kerstin Boman ska tillfrågas om hon kan vara behjälplig med ringträningen
den 22/7 kl.18.00..
31. § Medlemsansvarig (Maria).
•
•
•

Medlemsläget nya nu och då.
Brev till valpköpare, uppfödare är under framtagande det är ett
påbörjat arbete.
De eller den som har profilprylartar med sig dessa till träffen i
Gulsele.

32 § Digitala gränssnitt (Märit).
Avstämning på dagens styrelsemöte angående digitala gränssnitt.
Diskussion om vad som kan vara ett inslag i kommande tidningen
älghunden. Calle kommer göra ett reportage om den medlem som
vann pejlen på årsmötet.
Vi behöver kolla upp och uppdatera de uppgifter vi har på hemsidan
gällande parningsinformation. Detta uppdrag får Märit med ev. stöd
av avelsrådet.

33.§ Utbildningar (Jan-Erik).
Inget på gång för närvarande.
34.§ Övriga frågor.
Inga för dagen.
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35.§ Nästa möte (Jan-Erik).
Nästa planerade styrelsemöte är den 19/6 kl.19.00. Märit har skickat
ut en digitala kallelse.
36.§ Mötet avslutas.
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jan-Erik Bjermkvist ordförande

Märit Truuts

