Kallelse styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben
Tid: 14 september kl 19:00
Plats TEAMS
Karin Pettersson
Ulla Hemmings
Marie Lindström
Ankie Hermansson
Teresa Lejenäs
Anna Brinning
Eva Milby

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder

Dagordning
§ 55 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet
§ 56 Val av mötessekreterare – Karin Pettersson
§ 57 Val av justeringsman – Marie Lindström
§ 58 Fastställande av dagordning – . Dagordningen fastställdes
§ 59 Föregående protokoll – .
Tillägg till föregående protokoll, Prov & Tävling skriver förslag för utbetalning som redovisas för
styrelsen.

§ 60 Skrivelser
Inkommande
Regelremissen skickas ut till styrelsen och diskuteras på nästa möte
Utgående

§ 61 Ekonomi
147’000 kr på sparkontot
40 400 kr på Pg

§ 62 Rapporter från Arbetsgrupper
•

Regelverk och organisation
Ankie och Anna är anmälda till Kennelfullmäktige som åhörare.

•

Utbildning
Ankie har varit till Finland och bakdömt IHT 1-3 tillsammans med en finsk domaraspirant.

Finland har 6 domare och håller på att utbilda 3 till, varav en pratar svenska vilket
efterfrågades av medlem på medlemsmötet.

•

Medlemsvård/PR-info
Medlemsmöte har hållits via Zoom
15 medlemmar deltog samt Ewa Löwenstein som representant för föreningskommittén och
större delen av styrelsen
Ämnet för medlemsmötet var klubbens organisatoriska läge inom SKK samt att svara på
inkomna frågor.
Ämne för nästa möte föreslås vara Vallningspolicyn

•

Prov och tävling
Avklarade prov
Ett antal NHAT har hållits
Kommande
Ett antal NHAT är planerade av rasklubbar
NHAT den 18/9 är inställd pga för få deltagare
HWT och IHT 1-3 den 16-17 oktober:
4 från Finland och 2 från Norge är anmälda
12 HWT anmälda idag, 14 på IHT, vilket innebär att vi måste lotta bort några
Vi kan ta max 12 ekipage per dag eftersom det annars hinner bli för mörkt.

§ 63 Övriga frågor
Köpa egen Zoom-licens?
Kostnad ca 1200 kr / år, beslutades enhälligt.

§ 64 Aktivitetslistan
Genomgicks och uppdaterades

§ 65 Nästa möte
12 oktober 19:30

§ 66 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet 20:07

