Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben
Tid:9 November kl 19:30
Plats
Zoom
Karin Pettersson
Ulla Hemmings
Marie Lindström
Ankie Hermansson
Teresa Lejenäs
Anna Brinning
Eva Milby

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Dagordning
§ 79 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet
§ 80 Val av mötessekreterare – Teresa valdes som sekreterare
§ 81 Val av justeringsman – Anna Brinning
§ 82 Fastställande av dagordning – .Dagordningen fastställdes
§ 83 Föregående protokoll – . Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 84 Skrivelser
Inkommande
Alla Inkomna skrivelser är behandlade och besvarade

Utgående
Utgående skrivelser behandlades och information gavs till styrelsen om vad de gällde och vad
svaren var
§ 85 Ekonomi
Pg: 36:700 kr
Sparkonto : 147 000 kr

§ 86 Rapporter från Arbetsgrupper
• Regelverk och organisation
SKK:s nya typstadgar är under behandling.

•

Utbildning
Inget att rapportera för dagen. Arbetsgrupp tillsatt för att finslipa på utbildning för
Anlagstestare samt Tävlingsledare. Kontakt tagen med SKK:s Prov och Tävling för att
diskutera dessa saker och få reda ut diskussionerna angående domarutbildning och de
domare som för många år sedan blev FCI domare.

•

Medlemsvård/PR-info
Datum för nästa medlemsmöte kommer senare, vi inväntar svar från person som ska
vara föredragshållare på mötet

•

Prov och tävling
Avklarade prov
Vi gick igenom avklarade prov och vi känner oss nöjda med HWT samt IHT I-III som
har genomförts. Domaren Laura Vassallo hade gjort ”kluriga” och utmanande banor i
samtliga klasser. Inga klagomål har inkommit under eller efter vilket vi får tolka som
att även de tävlande var nöjda.
Kommande
Fäboda gård är den enda gård som valt att ställa sig till förfogande under 2022 för
tävlingar.
En skrivelse kommer att gå ut till rasklubbarna att de fr.o.m. 1 januari kan stå som
teknisk utförare till HWT. Förhoppningsvis kommer detta att öppna upp och
tillgången till prov öka. Samtidigt ställs krav på oss i SvKV att tillgodose
rasklubbarnas behov av funktionärer.

§ 87 Övriga frågor
a) Rapport från Kennelfullmäktige 22–24 oktober, deltagare Ankie Hermansson och
Annan Brinning
Över lag bra att klubben var representerade trots en ganska hög kostnad. Många
bra kontakter och klargöranden bl.a. fick vi äntligen klartecken att rasklubb kan stå
som teknisk utförare av HWT. Vi hade även möjlighet att nätverka och få ansikte
på de personer som vi behöver hjälp av i vårt fortsatta arbete.
b) Ifyllande av resultatlistor:
Brev kommer att gå ut till samtliga beskrivare angående vikten av rätt ifyllda
resultatlistor som skickas till SKK för registrering
§ 88 Aktivitetslistan
Listan gicks igenom och uppdaterades

§ 89 Nästa möte
Fysiskt arbetsmöte, förslag under februari månad.
Styrelsemöte den 14 december kl 19:30 på Zoom

§ 90 Mötet avslutas
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 21:15.
Justeras:

_____________________________
Ordförande Karin Pettersson

_____________________________
Mötessekreterare Teresa Lejenäs

_____________________________
Justerare Anna Brinning

