
Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben  
 
Tid:  19.00 1 mars 2021 
Börjar på telefon och ser om vi kan går över till digitalt forum. TEAMS 
 

Karin Pettersson  Ordförande   Närvarande 
Teresa Lejenäs  Vice Ordförande   Närvarande 
Marie Lindström  Sekreterare   --- 
Ankie Hermansson  Kassör   Närvarande 
Ulla Hemmings  Ledamot   Närvarande 
Anna Brinning  Suppleant   Närvarande 
Sandra Larsson  Suppleant   --- 
Björn Forkman Adjungerad  Närvarande 
 

Dagordning  
 

§ 172 Mötets öppnande – Karin öppnade mötet 

 

§ 173 Val av mötessekreterare – Björn Forkman (adjungerad) 

 

§ 174 Val av justeringsman – Anna Brinning 

 

§ 175 Fastställande av dagordning – Godkänd 

 

§ 176 Föregående protokoll –  

Protokoll från 1 feb. justerat och utlagt på hemsidan. 

§ 177 Skrivelser   
 Inkommande 

a. SKK/CS nr 1-2021 2021- 01-29 - § 14 SKK/PTK, Prov- och Tävlingskommittén a) 

Protokollsutdrag § 28 Regelverk Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid 

vallningsträning av hund har gåtts igenom för mindre justeringar av innehåll som inte 

längre är aktuellt och behöver uppdateras. CS beslutade att fastställa den 

uppdaterade policyn från dagens datum.  

Länken till protokollet på hemsidan kollas (Anki) 

b. SKK - Det börjar bli dags för att ansöka om och planera inför bidragsberättigade 

konferenser för prov- och tävlingsdomare samt beskrivare för år 2023. Ansökan om 

bidragsberättigad konferens sker med en framförhållning om 2 år innan det år 

konferensen planeras att genomföras.  

Beslut om vi ska ansöka tas vid senare möte ansökan skall vara inne i juni 2021 

c. SKK- ett nytt erbjudande om att gå distanskursen i föreningsteknik.  

Teresa intresserad av att gå 

d. Medlemsservice har inkommit med erbjudande om andra inbetalningsformer för 

medlemskap. Läggs ut på hemsidan (Anki) 

Utgående 

Inga utgående skrivelser 

 

§ 178 Ekonomi  



40’429 på Postgirokonto 
107’000 på Sparkonto 
Inga utestående fakturor 
 

§ 179 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 

a. Verksamhetsberättelsen förväntas klar innan veckan är slut 

b. 2.1.3 Möteshandlingar och medlemslista  

Senast tre dagar före mötet ska SKKs kansli (fk@skk.se) tillsändas 
följande mötesdokumentation:  

• Medlemslista per senaste månadsskiftet före kallelsen, medlemslistan ska innehålla e-
postadresser.  

• Valberedningens förslag samt en lista över övriga nominerade.  

• Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning  

• Styrelsens förslag till rambudget  
• Revisorernas berättelse samt eventuellt kompletterande förslag till rambudget. 

c. Ovanstående dokument, utom medlemslistan, skall också läggas ut på hemsidan i 

samband med att de skickas till SKK och senast 3 dagar innan mötet. 

d. Inga andra åtgärder behöver göras 

 

Utbildning 

Marie går SKK’s digitala föreningsutbildning, Teresa söker och går nästa gång 

 

Medlemsvård/PR-info 
a. Kallelse, arbetsordning, Guide för digitalt förenklat möte är utlagt på hemsidan samt 

skickat på mejl till medlemmarna. En blänkare på Facebook om att detta har lagts ut 

och att man ska kontakta kassor@kroppsvallarna.se om man vill uppdatera sin e-

postadress. 

 

Prov och tävling 

Inget att rapportera 

  

 

§ 180 Övriga frågor 
Förslag att FK’s representant bjuds in till information (Medlemsmöte) om tävlingsreglerna 

(Anki) 

Förslag om arbetsmöte mitt april (17-18/april preliminärt), med bl.a. utbildningsplaner för 

tävlingsledare, eventuellt hemma hos Anki 

 

§181 Aktivitetslistan –  
Skall uppdateras. 

§182 Nästa möte –  
Årsmöte 

§183 Mötet avslutas   

mailto:kassor@kroppsvallarna.se


 

 

Björn Forkman  Karin Petersson Anna Brinning 

Sekreterare  Ordförande Justeringsperson 


