
Protokoll  
 
Tid:  19.00 11 jan 2021 
 

Karin Pettersson  Ordförande    
Teresa Lejenäs  Vice Ordförande    
Marie Lindström  Sekreterare    
Ankie Hermansson  Kassör    

Ulla Hemmings  Ledamot    

Anna Brinning  Suppleant    
Sandra Larsson  Suppleant  

 

Piroska Forkman Adjungerad Deltog ej 
 

Dagordning  
 

§ 142 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  

 

§ 143 Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

 

§ 144 Val av justeringsman – Sandra Larsson 

 

§ 145 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställs. 

 

§ 146 Föregående protokoll – läggs till handlingarna. 

 

§ 147 Skrivelser   
 Inkommande 

a. Från SKK – Medlemsantal-behöver inte besvaras då SKK sköter vårt medlemsregister. 

b. Från SKK - FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Championship för 

Traditional style framflyttat till 2022. – läggs till handlingarna. 

c. Från SKK – program för specialklubbskonferensen 30-31 jan.– Teresa är anmäld. 

d. Från SKK - Information om SKK/CS beslut om ändrad skrivning i domaretiska regler från 2021-

01-01. – läggs till handlingarna. 

e. Från Å.T. inom SBK - förfrågan om ny ras på raslistan. Picard. Karin har svarat hur de skall gå 

till väga. 

  

 Utgående 

a. Medlemsbrev i december samt kort infobrev till vallansvariga inom rasklubbar. 

 

§ 148 Ekonomi  
Pg 43 417,69kr   
Sparkonto 107.00kr 
 

 

 

 



§ 149 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 
a. Titlar inom vallning FCI. - titlar inskickat till SKK. Gäller från regelrevideringen 2022. 

b. Årsmötet – alla handlingar färdigställda av kassör. Beslut tas att ha ett digitalt möte. 

Ankie bokar datum i början av mars med SKK.  

 

Utbildning 
a. Marie har anmält sig till distanskurs hos SKK i föreningsteknik.  

Medlemsvård/PR-info 
a. Ny Facebooksida är skapad av Anna. SvKV Kroppsvallarna.  

Sidan fungerar bra och har fått många medlemmar.  

 

Prov och tävling 

 Avklarade prov 

 - 

 Kommande 

a. Planering skall göras för år 2021 och presenteras på hemsidan i slutet av februari. 

 Info om detta även på Facebooksidan. 

 

§ 150 Övriga frågor 

a. Mötesdisciplin – styrelsemöten skall vara beslutsmöten. Arbetsgrupperna skall arbeta 
fram förslag som lämnas till styrelsen att fatta beslut om. 
 

b. Beskrivares protokoll har korrigerats av Ankie och Anna. Skall göras om till ifyllbar PDF 
och skickas av Anna till samtliga beskrivare med en beskrivande text om arbetssättet.  
 

c. Beskrivare skall kontaktas angående medlemskap i SvKV då auktoriseringen som 
beskrivare i SvKV förfaller om medlemskap ej finns.   

§151 Aktivitetslistan – gås igenom och uppdateras. 
 

§152 Nästa möte – 1 feb. kl. 19.00 
 

§153 Mötet avslutas – ordförande avslutar mötet. 
 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


