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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 
Tid: 10 augusti. kl. 19.30  2020 

 

Karin Pettersson Ordförande  

Teresa Lejenäs Vice Ordförande  

Marie Lindström Sekreterare  

Ankie Hermansson Kassör  

Ulla Hemmings Ledamot  

Anna Brinning Suppleant Meddelat förhinder 

Sandra Larsson Suppleant  

Dagordning 

 § 71 Mötets öppnande – ordförande öppnar mötet 

§ 72 Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

§ 73 Val av justeringsman – Ulla Hemmings 

§ 74 Fastställande av dagordning – Fastställs 

§ 75 Föregående protokoll – läggs till handlingarna. 

§ 76 Skrivelser  

a. Mail från SKK – Lite lättnader i restriktioner för klubbverksamhet. 50 deltagare + 

funktionärer. Man kan dela upp i olika startgrupper så man har 50 deltagare på f.m. och 

50 på e.m. Fortsatt inga deltagare eller funktionärer över 70 år. Verksamhet företrädesvis 

utomhus.  

b. SKK nämner nu inget om lokal/regional verksamhet. Men man bör ändå inte resa i 

onödan. 

 

§ 77 Ekonomi 

a. Utgående saldo för dagen är ca 18900 på pg.  Fakturor från anlagstestare och fårägare för 

NHAT ska komma. Ca 107 000 på sparkontot. 

§ 78 Regelverk och organisation 

a. Vi har fått frågor på vår ”regelrevidering” inför låsningsperioden. Regelverket har varit på 

prov och nu skulle det låsas för en period så ingen regelrevidering nu.  

§ 79 Utbildning  

a. Utbildning av provledare. Bör planeras in då vi avbokade den i aug. på grund av Corona. 

Ett nytt tillfälle planeras in. Preliminärt 17-18 okt. Utbildningen syftar till att fastställa 

utbildningsplan utöver att vi utbildar provledare. Utbildningen syftar också till att skapa 

samsyn på ”Traditional style”. 



 

2 
 

§ 80 Medlemsvård/PR info 

Hemsidan – Facebook – Utskick 

a. Skrivelsen som Anna gjorde med förklaringar av ”Traditional style” samt de prov som 

förekommer inom regelverket har mailats ut till rasklubbar och vallningsansvariga. Den 

ligger också på hemsidan under fliken regelverk. 

b. Vår intresseanmälan på Facebook angående regionalt NHAT gav ett relativt stort intresse. 

3 NHAT har planerats in och kommer att gå av stapeln. Ytterligare ett ellet ett par är under 

planering i södra Sverige. 

c. Nytt utskick till medlemmar under augusti. Karin och Marie jobbar fram detta. 

 

 

§ 81 Anlagstest (NHAT)  

a. Görväln 22 aug. Teresa funktionär. 

b. Fäboda 5 sep. Sandra funktionär. 

c. Mårtensby 27 sep. Eva Brauer och Sara Rosenkvist funktionärer. 

d. Ett förtydligande i Råd och anvisningar skall läggas till att samma person skall bedöma 

både socialdelen samt valldelen under ett NHAT.  

e. Beslut tas på att antal betalda funktionärer på ett NHAT är tillräckligt med en person då 

fårägaren har ansvaret har ansvar för att flytta fåren. Även detta skall läggas till i Råd och 

anvisningar. 

f. Info med anledning av Corona har skapats och mailas med övrig information till de som 

anmält sig till våra olika NHAT. 

 

§ 82 Vallarbetsprov (HWT) 

a. HWT i Oktober. Om det går att genomföra går annons ut i september. Först behöver vi ta 

reda på om det går att ta hit domare från annat land genom att kontakta SKK.  

 

§ 83 Arbetsprov (IHT) 

a. Se punkten ovan.  

b. Veterinär är ordnad om IHT blir av. 

 

§ 84 Kurser  

a. Inte aktuellt i nuläget. 

 

§ 85 Övriga frågor – Om vi kan ha ett HWT så ska vi kontakta olika hundtidningar och försöka få 
dem intresserade av att komma för att skriva om detta. 

§ 86 Kommande möte  

 7 sep. kl. 19.30 

§ 87 Avslutning – Ordförande avslutar mötet 

 

 

Ordförande     Sekreterare  Justerare 
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