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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.

Plats

Google meet

Datum

2022-10-16 kl.19.00

Deltagare Jan-Erik Bjermkvist
Anna-Lena Carlsson

Återbud:

Märit Truuts.
.Maria Granqvist

Calle Franklin, Kjell Hellqvist och
Susanne Rudberg

61.§ Mötets öppnande (Jan-Erik).
Ordförande Jan-Erik hälsa alla välkomna till dagens styrelsemöte.
62.§ Val av justerare (Jan-Erik).
Föreslagen justerare är Maria Granqvist.
Beslut: Maria Granqvist blir vald till dagens justerare.
63.§ Val av sekreterare (Jan-Erik).
Föreslagen sekreterare är Jan-Erik Bjermkvist
Beslut: Jan-Erik Bjermkvist
blir vald till dagens sekreterare.

64.§ Godkännande av dagordningen (Alla).
Dagens dagordning godkänns.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
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65.§ Föregående protokoll (Jan-Erik).
Läggs till handlingarna
66. § Meddelanden och skrivelser(Jan-Erik).
•

Protokoll SÄK och NÄU
Inget som sticker ut Jan-Erik skickar cirkulär, protokoll och
meddelande till styrelsen kontinuerligt.

•

Registreringsförbud
SKK har belagt en uppfödare av hälleforshund med
registreringsförbud i 18 månader.

67.§ Årsmöte(Jan-Erik).
•

Kontrollpunkter/ diskussionspunkter.
Tidpunkt
Digitalt årsmöte
Ansvarspunkter

Beslut: Mötet beslutade att årsmötet 2023 kommer vara digitalt för att
kunna tillgängliggöra att så många medlemmar som möjligt kan delta
oavsett var medlemmen bor.
68.§ Rapport från avelsrådet(Jan-Erik).
Inmönstringsförslag inget i nuläge
Hälsoläget + fokusområden
Rasavelstrategi planering för uppstart av arbetsgrupp.
Avvikelsehantering inget att rapportera.
Beslut: Att Ulrika Eriksson, Maria Granqvist och Jan-Erik utgör
arbetsgruppen för RAS rasavelsstrategi dokumentet ska tas fram.
69.§ Jaktprov(Calle).
Tunt med anmälningar gällande jaktprov i nuläget.
70.§ Utställningar. (Anna-Lena, Susanne).
De hundar klubben anmält till domarkonferensen i mars har inte fått
någon återkoppling från SÄK:
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71.§ Medlemsansvarig (Maria).
De inkommer nya medlemmar eftersom vilket är glädjande för
klubben att intresse för rasen ökar. Bra att medlemsregistret är
uppdaterat samt mailadresser.
72.§ Digitala gränssnitt (Märit).
Den digitala hemsidan kommer att uppdateras vad gäller
parningsinformation
73.§ Utbildningar (Jan-Erik).
Inget på gång för dagen, men styrelsen har visat intresse för blivande
BPH. Styrelsen får i uppdrag att läsa in sig på vad detta innebär.
74.§ Övriga frågor (Alla).
Inför nästa styrelsemöte behöver styrelsen komma överens om vilken
veckodag som är lämpligast dvs då helst alla kan medverka på mötet.
75.§ Nästa styrelsemöte (Jan-Erik).
Förslag på den 11 december kl.19.00
Beslut: Att nästa styrelsemöte blir söndag den 11 december kl.19.00
67.§ Mötet avslutas(Jan-Erik).
Ordförande avslutar och tackar för ett givande möte.
Underskrift
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jan-Erik Bjermkvist ordförande

Maria Granqvist Justerare

