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Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats  Telefonmöte kl. 19.00 
Datum  2019-04-14 
Deltagare Jonas Jonsson 

Ulrika Eriksson 
Susanne Rudberg 

Märit Truuts 
Lena Tervenhauta  
 
 

   

84.§ Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 

85.§ Val av justerare 
Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Märit Truuts 

Beslut: Lena T och Märit T blir valda till dagens justerare. 
 

86.§ Val av sekreterare. 
Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg 

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare. 
 

87.§ Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkänns. 
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. 

 
88.§ Föregående protokoll 
      Inget att ta upp. 
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89.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga) 
• Kallelse rasklubbsmöte 

SÄK:s avelskomitte har före årsmötet anordnat så att alla rasklubbar 
får 15 min att diskutera innan årsmötet. 

• VB: till avelsfunktionärer 

• VB: Agria breeds profiles- hälleforshund 

• VB: Katalogisering av tidskrifter 

• SÄK:s styrelseprotokoll nr 1-2019 

• VB: Påminnelse- inbjudan till livesänd information från ordförande i 
SKKs utbildningskommitté 

• VB: Protokoll nr 2  2019 

• VB: Inbjudan till presentation av HD-utredningen 

• Manusstopp ÄH nr 2- 2019 

• VB: att skicka till rasklubbarna 

• SÄK:s årsstämma med motioner  

 
90.§ Ekonomirapport 
        Se bilaga nr 1. 
    
 91.§ Årsmöte 

• Avstämning inför årsmöte. 

• Handlingar till årsmötet 
Vem tar fram handlingar till årsmötet? 

Märit har mallen för dagordningen till årsmötet. 
Jan-Erik ansvarar för vissa handlingar 

     Beslut; Att Ulrika och Jan-Erik tar fram en checklista för när i tid        
     handlingarna skall vara framtagna och vem som ansvarar för vilka  

     handlingar och vilka handlingar som skall finnas tillgängliga enligt  
     stadgarna. 

• Monter vid mässan (bemanning) 
Vem skall ansvara för montern i Lycksele? 
Klubben kommer bara vara aktiva på lördag 

Jonas ansvarar för att se till att det som behövs kommer finnas där. 
Titta på om det finns möjlighet att köpa godis med en hälleforsare på.  
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Beslut: Ulrika ansvarar för att kolla upp om detta är möjligt och vad 
kostnaden blir därefter mailar hon till oss andra i styrelsen. Ulrika får 
också i uppdrag att titta på om något annat finns som kan vara av 
intresse. 

Vid betalt inträde ges 100 kr tillbaka till medlemmarna som klubben 
står för ingen förändring från tidigare år. 

 

• Medlemmar ska erbjudas att välja epost eller post 
 

92.§ Rapport från avelsrådet 
        Jan-Erik är inte närvarande på dagens möte så punkten utgår. 

• Parningar 

• Inmönstringsförslag 

• Hälsoläget + Fokusområden 

• Rasavelsstandard 

• Avvikelsehantering 
 

93.§ Jaktprov 
        Jonas tar fram fakta som kan användas till jämförelser med föregående  

        Och tidigare år.  
        Rapportera gärna jaktproven till Märit så hon kan lägga ut dem på  

        Hemsidan och skicka med bilder till Märit för att få en levande  
        Hemsida. 

 
94.§ Utställningar 
        4 stycken hälleforsare ställdes ut på hundutställningen i  Åsele 
        Märit vill gärna ha bilder från utställningar till resultaten så blir det     

        Roligare läsning på hemsidan. 
 

95.§ Digitala gränssnitt 
        Avstämning ansvarig Märit T. 
 

96.§ Utbildningar 
        Det blir en Avelskonferens i Rättvik i år dit har Ulrika E lämnat  

        Intresseanmälan och vill åka dit. 
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97.§ Övriga frågor 
        Genomgång av motioner (SÄK årsmöte) Jonas 
        Inga synpunkter från styrelsen idag.     

         
 98.§ Inplanerade möten under året. 
        2019 
        31 maj kl. 19.00 Lycksele avstämning inför årsmötet 

        1 juni kl. 11.00 Lycksele årsmöte 
        1 juni kl. 13.00 Lycksele Konstitueringsmöte 

        25 augusti kl.19.00 Telefonmöte 
        6 oktober kl.19.00 Telefonmöte 

        8 december kl.19.00 Telefonmöte 
 

        2020 
        9 februari kl.19.00 Telefonmöte 

        26 april kl.19.00 Telefonmöte. 
     

 

99.§ Mötet avslutas. 
 

Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jonas Jonsson ordförande Märit Truts Justerare. 
Lena Tervenhauta Justerare  

 
 


