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Dagordning styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 
Tid:  14 dec.. 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 Deltog inte 

   

Dagordning 

 § 128 Mötets öppnande – ordförande öppnar mötet 

§ 129 Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

§ 130 Val av justeringsman – Ulla Hemmings 

§ 131 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställs 

§ 132 Föregående protokoll – är inte färdigjusterat. Några punkter skall justeras och vi tar det till 
nästa möte. 

§ 133 Skrivelser 

Inkommande 

a. Från SKK - Betr. Information om specialklubbskonferensen 30-31 januari 2021. Anm. 

Senast 10 jan. - Karin eller Teresa deltar. 

b. Från SKK - engagerade föreningsmänniskor inom SKK:s organisation! Feedback till SKKs 

CS. - Läggs till handlingarna. 

c. Från SKK - Det finns fortfarande platser kvar till vårens första kursstart (27/1).  

av föreningskunskap på distans. - Marie kontaktar för info om hur många platser som 

finns kvar.  

d. Från SKK - Ansökan om kompensationsstöd. - Inte aktuellt för SvKV. 

e. Från SKK - Års- och fullmäktigemöten under 2021. Information kring digitala möten och 

uppskjutna möten. - Tas upp på möte efter årsskiftet innan årsmötet. 

f. Från SKK CS Annika Klang. – Dessa skall vidarebefordras till Teresa som läser igenom för 

SvkVs räkning och informerar sekreteraren om något skall tas upp på möte. 
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g. SKK - beslutsärenden till SKK disciplinnämnd. - Inget ärende som berör SvKV. 

h. Från SKK – avgifter. - Läggs till handlingarna. 

i. Från SKK- Ny information om restriktioner med anledning av Cocid 19. - Har 

vidarebefordrats till samtliga i styrelsen för kännedom. 

Utgående 

a. Reglerna till PTK har skickats in. 

b. Ny domare för HWT har skickats in till SKK. 

 

§ 134 Ekonomi 

a. Saldo på pg 50 732, sparkontot oförändrat. 

 

§ 135 Regelverk och organisation 

a. Regelverken godkända och gäller från 2021-01-01. 

§ 136 Utbildning  

a. Ingen utbildning under planering just nu. 

 

§ 137 Hemsidan – Facebook – Utskick 

a. Uppdaterad med info kring anmälan av gård för prov och tävling. 

b. Kolumnen för HWT och IHT har slagits samman då samma information förekom i båda 

kolumnerna.  

c. Döpa om punkten till PR info. Beslut är taget att rubriken ändras.  

d. Medlemsbrev/raslubbsrepresentanter innan jul. Bifoga djurskyddspolicyn.  

 

§ 138 Träning-prov rapporterar 

a. Kommittén önskar byta namn till prov och tävling. Kommittén döper om sig. Ny e-post 

informeras på medlemsbrevet, Facebook och hemsidan. 

b. Planering för 2021 med prov och tävlingar görs efter 15 dec. Endast Fäboda har inkommit 

med erbjudande om att ställa gården till förfogande för prov och tävling. 

 

§ 139 Övriga frågor  

a. Seminariet om djurvälfärd. Anna och Ankie deltog i seminariet.  

§ 140 Kommande möte  

            11.januari 2021 

 

§ 141 Avslutning – Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 
Ordförande     Sekreterare  Justerare 
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