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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Google meet 
Datum  2020-10-11 klockan 19.00–20.10 
Deltagare Maria Grankvist 

Susanne Rudberg. 
Anders Linder 
Lena Tervenhauta 

Märit Truuts. 
Jan-Erik Bjermkvist. 
Ulrika Eriksson 
 
 

Återbud:       

17.§ Mötets öppnande 
Ordförande Jan-Erik hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
Vi går laget runt och alla får berätta hur jakten varit hittills under 
hösten för det som startat septemberjakten och de andra startar 
imorgon. 
 
18.§ Val av justerare 
Föreslagen justerare är Ulrika Eriksson och Lena Tervenhauta 
Beslut: att Ulrika Eriksson och Lena Tervenhauta blir valda till 
dagens justerare. 
 
19.§ Val av sekreterare. 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 
Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

20.§ Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkänns. 
 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 
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21.§ Föregående protokoll 

• Läggs till handlingarna. 
 
22.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) 

• Regelrevidering info. 
Jan-Erik vill att vi skall läsa igenom kompendiet och komma 
med synpunkter. Tas fram i demokratiska beslut inte enbart på 
fakta utan man röstar. 

• Protokoll SÄK och NÄU  
Dessa får vi fortlöpande på mailen för kännedom. 
Det har gått ut information om att SÄK kommer ta fram rutiner 
för att underlätta att kunna anordna utställningar. 
Frågan ang halsinfektioner tas har diskuterats och underlag för 
att kunna kartlägga varför detta problem uppstår och hur man 
skall behandla halsinfektioner. 
 

23.§ Ekonomirapport (Anders.) 
Nuläge – Ekonomirapport  

Minskat underlag av medlemmar är mycket oroväckande 

I nuläget har vi inga utgifter eftersom vi inte har någon 
verksamhet pga. Corona restrektioner. 

Årsbokslut 

Beslut:  

 

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

Plan A Åsele hundutställning 
Plan B årsmöte SSK har sagt ok extriörbedömma hundarna 
och ta fram en domare till detta.  
Förslag: Åsele, Östersund, Umeå, Lycksele och Söråker 
hundhall i närheten av Sundsvall, Forslunda. Vi tänket till och 
kollar upp vilka alternativ som är mest lämplig. 
Förslag att skicka medlemsavgift och inbjudan till årsmötet 
samtidigt som gemensamt utskick förslagsvis i december. 

• Ansvarsfördelning 
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25.§ Rapport från avelsrådet. (Ulrika) 
Parningar: En har hört av sig till avelsrådet med sin tik. 

Inmönstringsförslag. Hane 5 ½ år duktig jakthund han har hört 
av sig ang. möjligheten att mönstra in. 

Hälsoläget, fokusområden Höjden på tikarna skall beaktas, 
ögonlysning och HD röntgen. 

Många förfrågningar om hälleforsvalpar det finns ett stort 
intresse för valpar just nu. 

Rasavelstandarden 

Avvikelsehantering 

 

 27.§ Jaktprov. (Lena)  

När vi tittar på olika mästerskap som har genomförts visar det sig 
tyvärr har inte en enda hälleforshund medverkat. 
SM blev inställt i år pga. Covidläget. 

 
 28.§ Utställningar (Lena.) 

 Inget att rapportera fn. 

 

29.§ Digitala gränssnitt.(Märit) 

Avstämning 12 okt sista dagen för att skicka in för Älghunden. 
Ta huvudpunkterna från årsmötet och någon bild. Lägg till hur 
man blir medlem och hur man betalar. Hälleforshunden firar 20 
år det tar vi upp i nästa nummer av Älghunden med text och 
gärna med historiken tillbaka i tiden. 

Presentationer  

Älghunden: Märit fixar med några bilder och Jan-Eriks 
presentation som ny ordförande till kommande nummer. 

Länk till Allt om jakt kan vi som klubb får nyttja, länkarna detta 
har allt om jakt godkänt. 

Tidsplan se under punkten avstämning.  

 

30.§ Utbildningar (Jan-Erik)) 
Inga behov anmälda 
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31.§ Övriga frågor (alla.) 
• Avelsrekomendationer 

• Punkter föregående protokoll 

• Medlemsantal: Detta är något vi måste jobba långsiktigt med vi 
måste jobba aktivt för att förbättra medlemsantalet. Hur skall vi 
ställa oss till att få hjälp med avelsarbetet om man inte är 
medlem. 

• Medlemsvärvare, valpförmedlare 
Vi diskuterar hur den funktionen valpförmedlare skulle kunna 
jobba. Denna punkt flyttas över till nästa styrelsemöte. 

• Varför medlem hitta fler punkter för att visa på medlemsnyttan 
och vinsten med att vara med i klubben. 

• Present till Jonas detta har Anders fixat och kommer ge honom 
detta nästa vecka. 

• Samarbete med FB(endast länk) (Hälleforshund). 
Kolla om intresse finns att om något uppdateras på hemsidan 
och länkas till Hälleforsklubbens FB sida. Märit kontaktar och 
kollar om detta går att genomföra.  

 
 
32.§ Nästa möte (Jan-Erik.) 
20-12-13 kl.19.00-21.00. 
 
33.§ Mötet avslutas. 
Ordförande Jan-Erik tackar för visat intresse och avslutar dagens 
möte. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jan-Erik Bjermkvist ordförande  
Lena Tervenhauta      Ulrika Eriksson 

 
 


