
Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben  
 
Tid:  19.00 1 feb. 2021 
Plats TEAMS 
 

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

Anna Brinning  Suppleant    
Sandra Larsson  Suppleant  Meddelat förhinder 

Björn Forkman Adjungerad  
 

Dagordning  
 

§ 160 Mötets öppnande –  

Karin Petterson öppnade mötet 
 

§ 161 Val av mötessekreterare –  

Björn Forkman, adjungerad 
 

§ 162 Val av justeringsman –  

Ulla Hemmings 
 

§ 163 Fastställande av dagordning –  

Dagordningen fastställs 
 

§ 164 Föregående protokoll –  

11 januari godkänt protokoll, läggs ut på hemsidan 
Extra styrelsemöte 19 januari, godkänt protokoll, läggs ut på hemsidan 
 

§ 165 Skrivelser   
 Inkommande 

a. SKKs åtgärder mot covid-19 - All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än 

åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in. Verksamhet utomhus 

som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till 

de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.   

b. Från SKK länk till SBKs regelkonferens.  

 Utgående 

  

 

§ 166 Ekonomi  
Sparkonto 107 000 
PG 44 167.00 
Redovisning lämnat till revisor 
 

 



§ 167 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 
a. Karin har ställt frågan till Studiefrämjandet om hjälp med digital konferens. Karin har 

kontaktat SKK och Studiefrämjandet för att höra om vi kan hänga på deras abonnemang, 

men utan att få svar.  

 

b. Arbetsgrupp för att planera medlemsmöte. Anna kontaktar SBK, Teresa kollar med SKK 

angående mötesform, tar fram förslag på medlemsmöte.  

Anna föreslår att det ordnas ett seminarium för att gå igenom reglerna, och visa hur fåren 

reagerar på olika hundar (skjuts på framtiden). 

Utbildning 
 

Medlemsvård/PR-info 
a. Ska vi lägga ut Ankies dokument om andemeningen med HWT och IHT på våra mediekanaler 

samt skicka till rasklubbarna? Nej, ligger på hemsidan så det behövs inte. 

 

Prov och tävling 

 Avklarade prov 

 - 

 Kommande 

a. Planering för 2021 presenteras.  

 Presenteras för styrelse. Kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

§ 168 Övriga frågor 
Teresa har varit på SKKs specialklubbskonferens (zoom) om bland annat nätmobbing, trolling 

etc. SKK kompletterar sitt föreningspaket på sin hemsida.                

        

§169 Åtgärdslistan –  
Genomgicks och uppdaterades 

 

§170 Nästa möte –  
1 mars, kl 19.00 via TEAMS 

 

§171 Mötet avslutas –  
 

 

Björn Forkman 



Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


