
Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 
 
Tid:  2020-10-12 kl 19:30 
Plats: Google Meets 
 

Karin Pettersson  Ordförande    
Teresa Lejenäs  Vice Ordförande    
Marie Lindström  Sekreterare   Meddelat förhinder 
Ankie Hermansson  Kassör    
Ulla Hemmings  Ledamot    
Anna Brinning  Suppleant    
Sandra Larsson  Suppleant  Frånvarande 
 

Dagordning  
 

 § 105  Mötets öppnande   
Ordförande öppnade mötet   
 

§ 106  Val av mötessekreterare   

Karin Pettersson 
 

§107  Val av justeringsman  

Anna Brinning  
 

§ 108  Fastställande av dagordning   

Dagordningen fastställdes 
 

§ 109  Föregående protokoll   
Lades till handlingarna 
 

§ 110  Skrivelser   
 Inkommande 

a. Mail från SKK angående medlemsavgifter för 2021. Skickat till Ankie som kassör. 

b. Mail från SKK – inbjudan till distanskurs i föreningskunskap. 

c. Mail från SKK-protokollsutdrag från CS. Långa och kan behöva delegeras att kika 

igenom 

d. Svar från SKK att de mottagit vårt förslag på förändringar och ska titta på detta 

 Utgående 

e. Regelverk för HWT och IHT med PTK:s synpunkter inarbetade (30/9) 

 

§ 111  Ekonomi  
51’000 på PG 

HWT/IHT i helgen gick 600 kr i vinst. Fäboda behövde inte sponsra med fårhyran. 

Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift. 

§ 112 Rapporter från Arbetsgrupper 



• Regelverk och organisation 
Förslag finns om att ta fram ett mer beskrivande protokoll typ MH för att få ett mera 

beskrivande underlag till ägaren. Kan även fungera som stöd för beskrivaren  

Björn Forkman är intresserad av att vara behjälplig. 

Beslutades att Anna B tillsätter en arbetsgrupp och jobbar vidare på förslaget 

• Utbildning 
a. Lägesrapport Provledarutbildning.   Bilaga 1 

Policy behöver tas fram, påbörjas i helgen 

b. Lägesrapport domare HWT.   Bilaga 2  

Ankie lämnade mötet under denna pkt. 

Beslutades att auktorisera Ankie som HWT domare 

• Medlemsvård/PR-info 
Inloggning till Facebooksidan krånglar, Karin kollar med Facebook om vi kan få 

ordning på inloggningen eller stänga sidan 

• Träning/Prov  

 Avklarade prov 

 Mycket lyckat evenemang med HWT och IHT i helgen 3-4/10 

 Kommande 

 NHAT- Småland 8 st anmälda 

 NHAT- Ärla 10 st + 1 reserv. Anna rekommenderade att ta med reserven. 

 NHAT- 2 rasklubbar är också planerade. 

 

§ 112 Övriga frågor 
Årsmöte och arbetshelg planeras till den 13-14/3. Anna bokar  

Fråga har inkommit angående anlagstest på Ren, styrelsen diskuterade frågan och 

kom fram till att det är en rasklubbsfråga. 

§ 113 Aktivitetslistan 
Aktivitetslistan genomgicks och kompletterades 

§ 114 Nästa möte 
2/11 kl 19:30 

Vi startar per telefon och ser om vi kan gå över till Messenger Room 

§ 115 Mötet avslutas 
 
 
 
Ordförande  Justerare  
  
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 


