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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2020-12-13 klockan 19.00–20.00 
Deltagare Maria Grankvist 

Susanne Rudberg. 
Lena Tervenhauta 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
 
 
 

Återbud:     Anders Linder och Ulrika Eriksson  

34.§ Mötets öppnande 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
Vi går laget runt och alla får berätta hur jakten varit hittills under 
säsongen. 
 
35.§ Val av justerare 
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Maria Grankvist 
Beslut: att Maria Grankvist och Lena Tervenhauta blir valda till 
dagens justerare. 
 
36.§ Val av sekreterare. 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

37.§ Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkänns. 
 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
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38.§ Föregående protokoll 
• Läggs till handlingarna. 

 
39.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) 

• Regelrevidering info. 

• Protokoll SÄK och NÄU  
 

40.§ Ekonomirapport (Anders.) 
Nuläge – Ekonomirapport  

Tyvärr är inte Anders med på dagens styrelsemöte. 

 

 41.§ Årsmöte 2021 (Jan-Erik) 
• Årsmöte 2021 

Styrelsen diskuterar runt hur den bästa lösningen för årsmötet 
2021 skulle kunna se ut i dessa Coronatider. Det finns olika 
varianter för att genomföra digitala möten där också SÄK kan 
vara behjälpliga till en viss kostnad. Viktigt att ta en förenklad 
variant så det kan leda till att fler vill och kan ansluta sig 
digitalt. 
Beslut: Styrelsen beslutar att ett digitalt möte i förenklad form 
kommer ske 2021och denna punkt flyttas fram till januarimötet 
Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut i mycket god tid, 
och en mindre information kommer ske redan i december på 
klubbens hemsida. 

• Ansvarsfördelning 
Denna punkt kommer skjutas fram till januarimötet. 

 
42.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika) 

Parningar:  

På hemsidan finns nu en variant som skall ge ett flöde så det blir 
lättare att kunna se hela kedjan. Det har varit ett mycket stort 
intresse under hösten då både Ulrika och Jan-Erik haft många 
intressanta samtal och mail med förfrågningar. 

Inmönstringsförslag.  

Hälsoläget, fokusområden  

Rasavelstandarden 

Avvikelsehantering 
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 43.§ Jaktprov. (Lena)  

Rapport från ansvarig 
Det har genomförts 11 jaktprov fram till dagens datum varav 4 
prisprov. 
 

 44.§ Utställningar (Lena.) 
Rapport från ansvarig 

Inga genomförda utställningar. 

 

45.§ Digitala gränssnitt.(Märit) 

Avstämning  

Inför Hälleforshundens 20 års jubileumet finns det nu underlag 
med några championhundar och berättelser om dem. Dessa 
kommer att presenteras i tidningen Älghunden. Presentationer 
kommer ske i december. 

Älghunden: 

Presentationer av styrelsens ledamoter kommer ske lite längre 
fram. 

Länk till Allt om jakt denna avvaktar vi med till 2021. 

Tidplan  

 

46.§ Utbildningar (Jan-Erik)) 
Den 16 december kommer det att vara en videokonferens med 
utbildning i avelsfrågor. Jan-Erik kollar upp om fler kan delta 
om så är fallet kommer han att maila ut en inbjudan till 
styrelsen. 
 

47.§ Övriga frågor (alla.) 
• Avelsrekomendationer 

Ulrika har varit i kontakt med Sundkvist på SÄK och fört 
diskussioner med henne i frågor angående avelsfrågor. Ulrika 
får delge styrelsen vid nästa möte 
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• Medlemsantal 
Beslut: att klubben ska ordna så det kommer att skicka ut 
medlemsavgiften i år per post inte enbart via email. Detta för 
att försöka fånga upp det tappet som var i fjol. Även planera in 
en möjlighet att skicka ut en påminnelse om det skulle 
behövas. Jan-Erik kollar med kassör Anders hur det blir 
smidigast att genomföra detta.. 

• Medlemsvärvare, valpförmedlare 

• Varför medlem och vinsten med att vara med i klubben. 

• Samarbete med FB(endast länk) (Hälleforshund).  
Detta avvaktar vi med till 2021. 

• Tidigare ordförande Jonas Jonsson har blivit avtackad med en 
gåva från klubben genom nuvarande ordförande Jan-Erik 
Bjermkvist som representerade styrelsen I Corona tider gäller 
det att vara kreativa för att försöka hitta lösningar på det mesta 
som uppkommer. 
 

48.§ Nästa möte (Jan-Erik.) 
        2021-01-31 klockan 19.00–20.30 
        Jan-Erik återkommer med några fler mötesförslag. 
 
49.§ Mötet avslutas. 
Ordförande Jan-Erik tackar för visat intresse och avslutar dagens 
möte med att samtidigt önska styrelsens ledamoter en riktigt god jul 
och ett gott nytt år. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande Maria Grankvist 
Lena Tervenhauta       

 
 


