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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2021-08-29 19.00–20.20 
Deltagare Maria Granqvist. 

Calle Franklin 
Susanne Rudberg 
Ulrika Eriksson 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Kjell Hellqvist 
 
 

Återbud:       

67.§ Mötets öppnande. (Jan-Erik) 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
68.§ Val av justerare. (Jan-Erik) 
Föreslagen justerare är Maria Granqvist och Calle Franklin. 
Beslut: att Maria Grankvist och Calle Franklin blir valda till dagens 
justerare. 
 
69.§ Val av sekreterare.(Jan-Erik) 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg. 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

70.§ Godkännande av dagordningen.(Alla) 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
 
71.§ Föregående protokoll.(Jan-Erik) 
Läggs till handlingarna. 
 



 
 
 

 
 

 
2(4) 

 

 

72.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) (Jan-Erik) 
Inget nytt att rapportera. Ingen av styrelseledamöterna hade något att 
tillägga på det skrivelser kring Jan-Eriks tidigare utskick från SÄK. 
 
73.§ Ekonomirapport (Kjell). 
Nuläge – Ekonomirapport.                                                   
Bra redovisning av resultat och balansräkningen. Swischkontot ska i 
första hand användas till profilsaker. 

 

74.§ Årsmöte 

Gällande årsmöte 2022 diskuterades det om de skall vara digitalt eller 
ett fysiskt möte. Två förslag diskuterades att  endera ha ett digitalt 
årsmöte eller ett fysiskt i antigen Östersund eller Lycksele. Detta 
möte skall genomföras senast den sista mars -2022. Även förslag på 
att ha årsmötet digitalt och ett fysiskt medlemsmöte med inbjuden 
föreläsare. Då önskan om medlemsmöten inkommit som önskemål. 
Dessa förslag kommer styrelsen att processa vidare innan beslut. 

 
75. § Klubbkampen. (Jan-Erik) 
Planerat klubbkampsmöte i oktober där arbetsgruppen kommer att 
konstituera sig gällande ansvarsområdena. 
 
76.§ Rapport från avelsrådet.  
Parningar: I nuläget är det  lugnt endast en aktuell parning på gång. 
Tre samtal med funderingar kring inmönstring. 

Hälsoläget/ fokusområdet: Det utställningsresultat som publicerats 
ser vi i styrelsen en trend att tikarna är små. Det påpekas i kritiken 
från utställningarna. 

Rasavelstandarden: Ett nytt RAS-kompendium kommer tas fram/ 
revideras år 2023. 

Avvikelsehantering: Inget att rapportera 

 

77. § Jaktprov. (Calle) 

Gråhundsklubben har en bra text om vikten av att gå jaktprov. 
Hälleforshundar har gått cirka 50 stycken jaktprov per år och då ska 
vi komma ihåg att det fortfarande är en relativt liten ras. 
Gråhundsklubben lottar ut 2 st pejlar i pris vid start på jaktprov om 
hunden är under under 3 år. 
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Förslag: Att hälleforshundsklubben skall köpa in en pejl som skall 
utlottas bland det medlemmar som startar på jaktprov med hund 
under 3 år. Oavsett prisvalör. 

Beslut: Att klubben köper in en peijl som skall lottas ut bland 
medlemmarna som startar sin hund före 3 års ålder. 

 
78. § Utställningar. 
Covid läget i landet är på väg att lättas upp vilket innebär att restriktionerna 
blir mindre. I nuläget har flera klubbar anordnat utställningar som tidigare då 
det finns stort intresse av dessa inför jaktprovssäsongen. Calle har tagit fram 
statistik totalt har 40 stycken ekipage startat och 15st har tilldelats Excellent, 
15 stycken har fått Very Good, 8 stycken har tilldelats Good och 2 slutligen 
har  2 stycken har fått Disqualified.  

 

79. § Medlemsansvarig. 

Ulrika och Maria har gått igenom vilka som kommer få en vänlig 
påminnelse angående medlemsavgiften. Förslag att använda sig mer 
av klubbens swich  när man anmäler sig via Facebook eller hemsidan 
som medlem. 

Profilprylar vem vill och kan ansvara för detta? Ulrika kolla lagerstatus 
gällande kepsar och skickar ut. 

Förslag att köpa in koppel med namn Hälle eller Hälleforsare. Förslag 
på kläder diskuterades och styrelsen var överens om att det är svårt 
då flera storlekar behöver förvaras och det blir dyrt att ha större lager. 

 

80.§ Digitala gränssnitt.(Märit). 

Avstämning, Märit flaggade för nästa manusstopp gällande tidningen 
älghunden hon vill ha in material. Utvärdera det digitala mötet ang 
jaktprov det var 20 stycken som medverkade.  

Parningsinformation på Facebook/ hemsidan är tydligt och bra 
information men när skall annonsen plockas bort känns oklart. 

 

81.§ Utbildningar (Jan-Erik). 
Förslag Att göra en fortsättning på den digitala 
jaktprovsföreläsningen och fortsätta med utställningsföreläsning 
eventuellt jan-feb även den som digital då medlemmarna finns i hela 
landet. 
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82.§ Övriga frågor. 
Dagens diskussionspunkt är tidig jakt finns det risk att avla på 
”jaktidioter”? Finns det risk för att övriga 90% inte fungerar? Kan det 
bli en utveckling med ”problemhundar”.  Mentaltest är det något som 
skulle kunna gynna rasen genom att göra en mentalbeskrivning av 
hunden? 
Styrelsen kom inte fram till några svar som var rätt eller fel men det 
blev en mycket intressant diskussion. 
Diskussion om dagen för styrelsemöte då några ansåg att söndag 
inte var bra. Förslag att prova vardagkväll istället. 
Beslut: Styrelsen beslutar att prova med att förlägga styrelsemötena 
till  en vardagkväll istället för söndagar som tidigare. 
 
83.§ Nästa möte (Jan-Erik). 
2021-11-16  Klockan 19.00–20.00 via Google meet. 
Märit bjuder in till teamsmöte. 
 
84.§ Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar och tackar för ett trevligt möte. 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Calle Franklin 
Maria Granqvist   

 


