
Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben  
 
Tid:   kl. 20.00 
Plats Teamsmöte 9 aug. 
 

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

Anna Brinning  Suppleant   

Eva Milby  Suppleant    

   
 

Dagordning  
 

 § 37 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet 20.00. 

 

§ 38 Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

 

§ 39 Val av justeringsman – Ulla Hemmings 

 

§ 40 Fastställande av dagordning – Fastställs 

 

§ 41 Föregående protokoll – Godkännes och läggs till handlingarna.  

 

§ 42 Skrivelser   
Se skrivelselista 

     

   Inkommande 

Hur hantera massutskick med synliga e-postadresser till ordförandemejlen eller styrelsen. 

Klubben får inte svara på massutskick med synliga adresser enligt GDPR. 

Utgående 

Förslag till svar till Erika se bilaga 0,5. ML skickar ut svar som fattats beslut om på 

styrelsemötet. 

  

 

§ 43 Ekonomi  
24 400 kr Pg, oförändrat sparkonto 147’ 

§ 44 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 

Fråga enligt bilaga 1.  

Bordlägges. 

Förslag till arvoden när Rasklubb arrangerar enligt bilaga 2.  
Förslaget godkändes. Kommer att skickas ut till vallansvariga och rasklubbar.  



 

 

• Utbildning 

- Planering av Provledarutbildning enligt bilaga 3.  

Frågan tas upp på medlemsmötet att bilda en arbetsgrupp som ska bestå av både 

styrelserepresentanter och medlemmar. Även domarutbildningen tas med i denna 

arbetsgrupp. 

 

- Utbildning av anlagstestare enligt bilaga 4.  

Lägga in i utskicket till rasklubbarna att de inkommer med förslag på personer som de anser 

vara lämpliga som anlagstestare. 

- Domarutbildning, kraven. 
AH reviderar förslaget till domarutbildning i enlighet med diskussionerna på mötet. Enhälligt 

beslut i styrelsen tas att reviderade regler ska gälla.  
 

Förslag finns att hundar och förare av icke kroppsvallande ras får vara med och tävla för att 

föraren ska kunna utbilda sig till domare. Detta är tyvärr inte möjligt eftersom endast de 

hundar som ligger på den svenska raslistan få vara med i SvKVs verksamhet.  

• Medlemsvård/PR-info 

Digitalt Medlemsmöte.  

Planen är att det skall bli under sista veckan av augusti. 

- förslag på utbildningsdel för mötet:  

Organisation, SvKV inom SKK hur hänger det ihop.   

Möjlighet att ställa frågor. 

Arbetsgrupp inför mötet: Anna, KaP, Ulla, Ankie.  

 

Protokoll öppet på hemsidan – beslutspunkt.  

Ett enhälligt beslut fattas på att protokollen skall ligga öppet på hemsidan.  

 

• Prov och tävling 

Avklarade prov 

NHAT hittills 2021 är 10st. Antal starter totalt är 89. 

HWT är 2st. Antal starter totalt är 11. 

Kommande 

HWT och IHT prov 16 -17 okt. Domare bokad, biljett köpt. Veterinär klar. Provledare KaP. 

§ 45 Övriga frågor 
Representation i FCI Herding comission se bilaga 5. KaP kontaktar PtK 

Vallchampionat klart. SKK svar läggs ut på Facebook och hemsidan. 

Fortsatta pandemiregler bevakas kontinuerligt inför evenemang 

 

Protokoll kan justeras via Kivra! 



 

§ 46 Aktivitetslistan 
Uppdateras av sekreterare ML. 

§ 47 Nästa möte 
14/9 kl 19:30 TEAMS 

Ett fysiskt arbetsmöte ska bokas in framöver.  

§ 48 Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet 21.38. 


