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Svenska KroppsvallarKlubben                                          Org.nr: 802455-0637 

www.kroppsvallarna.se                                                                                PlusGiro: 595459-9 

Info@kroppsvallarna.se 

 
Tid:  8/2 2022 kl 19:30 
Plats Zoom 
 

Karin Pettersson  Ordförande    

Ulla Hemmings  Vice Ordförande    
Marie Lindström  Sekreterare   Meddelat förhinder 

Ankie Hermansson  Kassör    

Anna Brinning  Suppleant  Meddelat förhinder 

Eva Milby  Suppleant    

   
 

Dagordning  
 
 § 1  Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  

 

§ 2  Val av mötessekreterare – Karin Pettersson 

 
§ 3  Val av justeringsman – Ankie Hermansson 

 
§ 4  Fastställande av dagordning – . Dagordningen fastställdes 

 
§ 5  Föregående protokoll – . Läggs till handlingarna 

 
§ 6  Skrivelser   

 Enligt skrivelselista 

 Inkommande skrivelser är hanterade 
 
§ 7  Ekonomi  

Pg 29 866 
147 000 kr på Sparkontot 

§ 8 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 

Förslag till Etiska regler har skickats ut för påsyn. Förslaget fastställdes med en 

revidering avseende fysiska och psykiska förutsättningar att delta. 

• Utbildning 

Tävlingsledarutbildning planeras till våren, uppstartsmöte den 15/2 

Anna och Ankie håller i utbildningen 
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• Medlemsvård/PR-info 

Bordlägges 

• Prov och tävling 

 Avklarade prov 

 Ingen verksamhet 

 Kommande 

 Bordlägges 

 

§ 9 Övriga frågor 

Årsmöte 

Vi håller årsmötet via Zoom och använder oss av Poll som röstningsmetod. 

Vi bokar in ett ”tekniktest” ca en vecka innan för att alla ska ha chansen att testa att 

det fungera med deras utrustning 

KaP kollar med Maritha Ö om hon har möjlighet att vara årsmöteseordförande 

Vi väntar på svar från FS angående svar på motionen 

KaP sammanställer verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen behandlar vi på 

arbetsmötet den 19/2 

 

§ 10 Aktivitetslistan 

 

§ 11 Nästa möte 

Arbetsmöte i Kumla den 19/2 kl 10:30 

§ 12 Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet 20:30 
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