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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 
Tid:  7 september kl. 19.30  2020 

 

Karin Pettersson Ordförande  

Teresa Lejenäs Vice Ordförande  

Marie Lindström Sekreterare  

Ankie Hermansson Kassör  

Ulla Hemmings Ledamot  

Anna Brinning Suppleant  

Sandra Larsson Suppleant Meddelat förhinder 

Dagordning 

 § 88 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet 

§ 89 Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

§ 90 Val av justeringsman – Teresa Lejenäs 

§ 91 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställs. 

§ 92 Föregående protokoll – Läggs till handlingarna. 

§ 93 Skrivelser  

a. Mail från SKK – Andra remiss angående SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, 

tävlingar och beskrivningar.  

b. SKK – specialklubbskonferens digitalt. Är vi intresserade. Frågan har gått till VU som 

svarat att vi är intresserade men inte har några frågor just nu. Sekreterare har meddelat 

SKK att vi vill delta.  

c. Mail från SKK- förnyad förfrågan om man önskar skjuta fram regellåsningen. Vi har inte 

någon sådan önskan nu heller. 

§ 94 Ekonomi 

a. 107 000 på sparkonto, 30 400 på plusgirot. Fakturor från fårägare och anlagstestare 

väntas in. 

§ 95 Regelverk och organisation 

a. Vi provade att ha ett möte via Google videochatt men det gick inte så bra vid detta tillfälle. 

Vi tittar vidare på vad som kan fungera i form av videochatt. 

§ 96 Utbildning  

a. Utbildning av provledare. 17-18 okt. slås fast. Utbildningen syftar till att fastställa 

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

samsyn på ”Traditional style”.  
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§ 97 Medlemsvård/PR info 

Hemsidan – Facebook – Utskick 

a. Medlemsutskick. Uppdraget går nu till kommittén medlemsvård/PR info.  

b. Öka aktiviteten på Facebook disskuteras. Anna Brinning åtar sig att hålla koll på 

Facebooksidan så vi kan öppna för diskussion och frågor på Facebook. 

c. Teresa har kontaktat Härliga hund och ATL Lantmännen samt rasklubbar Finsk lapphund 

och lapsk vallhund, Brukshunden samt pratat med SKK för att peppa att skriva om vårt 

HWT och IHT. Vi får 4 bilder och 1500 tecken i Hundsport. 

 

§ 98 Anlagstest (NHAT)  

a. Görväln 22 aug. 1 funktionär. Erfarenheter från testet är nedskrivna. Sammanfattningsvis 

gick det bra och vi är välkomna tillbaka. 

b. Fäboda 5 sep. Ingen funktionär. 1 funktionär var planerad men fick förhinder. 

c. Mårtensby 27 sep. 2 funktionärer.  

d. Gummarp 31 okt – 1 nov. 1 funktionär. 

e. Beslut tas på att arvode till funktionär är 250 kr för en dag. 

 

§ 99 Vallarbetsprov (HWT/IHT1) 

a. Fäboda HWT och IHT1 3 -4 okt. I dagsläget har vi fått in ett flertal anmälningar till proven. 

SvKV står för lunch och fika till funktionärer under provhelgen. Middag och frukost står 

man för själv. Om arrangemanget inte går ihop sig ekonomiskt sponsrar Fäboda gård 

med får och anläggning. Samma erbjudande som vi fick i fjol. 

b. Diplom till godkända HWT.  

c. Vi ska jobba för att finna sponsorer till priser i IHT1. 

d. Veterinär är bokad. 

 

§ 100 Kurser  

a. Punkten tas bort då vi inte ska anordna kurser. 

 

§ 101 Övriga frågor  

a. Betalningsvillkor. Våra betalningsvillkor gäller. Dock får man avgiften tillbaks vid Covid 

19 symtom.  Avtal via anmälningsblankett att vi tar en administrativ avgift som ska täcka 

avg. för fåravgifter och instruktörer. 150 kr tas i administrativ avgift. 

§ 102 Kommande möte  

 12 okt. kl. 19.30 

§ 103 Avslutning – Ordförande avslutar mötet 

 

Ordförande     Sekreterare  Justerare 
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