
Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben  
 
Tid:   19:30 den 12/10  
Plats: Zoom 
 
 
 

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

Anna Brinning  Suppleant   

Eva Milby  Suppleant    

   
 

Dagordning  
 

 § 67  Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  

 

§ 68  Val av mötessekreterare – Marie Lindström 

 

§ 69  Val av justeringsman – Ulla Hemmings 

 

§ 70  Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställs 

 

§ x71  Föregående protokoll – Läggs till handlingarna 

 

§ 72  Skrivelser   
 Inkommande 

Inkommande skrivelse från L.J. ang. träningsställe. - Vi tackar för erbjudandet och ber henne kontakta 

Anna B. Sekreterare svarar L.J. 

Från SKK- ny ras till raslistan. Förfrågan om Tysk Schäferhund ska få tas med på SvKVs raslista. Då 

rasen finns på FCIs lista så bifaller SvKV att rasen får finnas på SvKVs raslistan. Sekreterare svarar SKK. 

Rutiner inför styrelsemöte fastställs. 

Övriga inkommande skrivelser är besvarade och arkiverade. 

 Utgående 

Svar till E.B. 

Svar till SKK ang. regelverken. 
Svar till M.L.  
Svar till SKK angående ny ras på raslistan. 

 

§ 73  Ekonomi  

147’000 kr på sparkontot  
56 782 kr på Pg 



 

§ 74 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 
Uppdaterade regelverk kommer att fastställas på kommande Ptk-möte. 

SKK:s typstadgar, Teresa L. och Karin P. läser igenom och inkommer till styrelsen med ev. 

synpunkter. 

Beteckningar för IHT klasserna.  Gränsvärdet för att få en beteckning är 60p = 

tillfredställande. 

SvKV har ansökt om att en beteckning skall införas även för HWT. Även här ska 60p och 

däröver gälla för att kunna ansöka om en beteckning.  

• Arbetsgrupp för lokalisering av platser för HWT och tävling. 
Möte hölls den 11 okt. Arbetsmaterial ska tas fram som kan lämnas till djurägare. En form av 

manual över tillvägagångssätt för prov och vad som ankommer djurägaren att stå för samt 

ersättning till djurägaren vid prov.  

Önskemål om att regelverk för att rasklubb ska få stå som teknisk utförare av HWT ska 

skapas. 

Nästa möte i gruppen är 8 nov. 

• Utbildning 
Ankie H. har fortsatt sin utbildning till domare i IHT 1-3. Ankie har bakdömt 2 dagar i Finland, 

3 dagar i Frankrike samt 2 dagar i Holland. Ankie har gått för flera olika domare.  

• Medlemsvård/PR-info 
Nu har vi en egen Zoom-licens så nu kan vi börja planera nästa medlemsmöte. 

Förslag till ämne. Reseberättelse av Ankie från hennes resa i Europa. 

• Prov och tävling 

 Avklarade prov 

 18 avklarade NHAT. 

 Kommande 

 4 NHAT 

Royal Canin kommer att sponsra tävlingarna den 16-17/10. 

 Domaren anländer på fredag och hämtas på Arlanda. 

 Om man säger till att man behöver åka ifrån tävlingen så behåller man sitt resultat. 

 

 
§ 75 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 

 

§ 76 Aktivitetslistan 
Uppdateras. 



 

§ x77 Nästa möte 
 9 nov. kl. 19.30 på Zoom. 

§ x78 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet kl. 21.45  

 


