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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 13 september 
2022 

 
Närvarande: 
Karin Pettersson  Ordförande    
Anna Brinning  Vice Ordförande    
Björn Forkman  Sekreterare  
Ankie Hermansson  Kassör    
Ulla Hemmings  Ledamot  
Eva Milby  Suppleant   Ej närvarande 
Lina Longberg Suppleant   Meddelat förhinder 
 
 
 § 44 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  
 

§ 45 Val av mötessekreterare – Anna Brinning 
 
§ 46 Val av justeringsman – Björn Forkman 
 
§ 47 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 
 
§ 48 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§ 49 Skrivelser   
 Inkommande 
 -Ingenting att rapportera 

 Utgående 
-Brev till rasklubbarna skickat12 september 

 
§ 50 Ekonomi  
 -På bankkontot 147’ kr och på PG 115 859,90 kr 
 Mål för HWTt och tävlingarna i september är att klubben ska gå +/- 0 

 

§ 51 Rapporter från Arbetsgrupper 
• Regelverk och organisation 

Efter att vi på HWT i Mårtensby träffade Keve Gábor Domare tillika ordförande i 
FCI Herding Komision har vi fått en reprimand att vi förenklat proven. Vi får göra 
det svårare men inte enklare. Vi har efter påtryckningar tagit bort momentet 
”fånga ett får”. Ankie Hermansson kommer att kontakta vår representant i SKK 
Prov och Tävling för att förklara och vi får se om regelverket kan ändras under 
låsningsperioden eller om vi måste vänta till nästa regelrevidering. Detta kommer 
att tas upp på medlemsmötet som är planerat till söndagen den 27 november och 
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kommer att genomföras via Zoom. 
Anvisningarna för klubbar som vill anordna HWT kommer att revideras omgående 
då vi i tidigare version varit otydliga. 

• Utbildning 
20 november är det planerat uppstartsmöte för anlagsbeskrivare utbildningen. 
Under vinter/tidig vår kommer vi att bjuda in de personer som idag tar emot folk 
för träning, genomgång av HWT samt tävlingsregler för att dessa personer som 
kanske inte ens sett ett prov ska ha kännedom och kunskap om FCI:s 
prövningsordning. Mer information kommer. 

• Medlemsvård/PR-info 
      Nytt medlemsbrev skickas till medlemmar efter tävlingarna på Fäboda. 
       Medlemsmöte via Zoom planerat till söndag 27 november. 

• Prov och tävling 
 Avklarade prov 

Klubben representerades av Ankie Hermansson överdomare samt Anna 
Brinning ansvarig TL utbildningen, när första HWT:t i rasklubbsregi anordnades 
på Mårtensby Gård av Svenska Klubben för ungerska rashundar FUR. Ett 
trevligt och bra arrangemang. 
Representanterna från SvKV hade planerat att ta husbil men eftersom 
djurägaren meddelat tävlingsledaren att representanterna var välkomna att 
bevittna arrangemanget men ej var välkomna att övernatta på gården beslutade 
vi att samåka och i stället hyra en stuga i närheten. Tyvärr med en fördyrning 
för klubben med ca. 2000kr. 

Fråga har kommit till klubben att ha arbetsböcker i reserv. Arbetsböcker köps 
av rasklubb för att sedan säljas vidare till startande ekipage i rasklubben. Det 
åligger rasklubben att både ha arbetsböcker och diplom. 

 Kommande 
 På Fäboda Gård 

21 september HWT & NHAT 
22 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
24 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
25 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
Domare Ankie Hermansson Sverige och Annika Keto Finland 
Ansvarig tävlingsledare: Anna Brinning 

På Mårtensby Gård kommer HWT att arrangeras, teknisk utförare Svenska 
Kelpieklubben SVEK 1–2 oktober. 
Representant från SvKV kommer att vara Karin Petterson och Björn Forkman. 
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Prov och tävling kommer att se över dom administrativa rutinerna vid NHAT och 
HWT för att försöka förenkla både för rasklubb och SvKV. 

Vi behöver förtydliga för rasklubbarna att dom är ansvariga för att skriva ut 
diplom (om någon vill ha) efter att man varit teknisk utförare av NHAT 

§ 52 Övriga frågor 
                  Avlastning för Ankie Hermansson som idag är ansvarig för hemsidan. Anna         
 Brinning ser om hon kan vara behjälplig. 
 
§ 53 Aktivitetslistan 

 Aktivitetslistan fylldes på. 

§ 54 Nästa möte 
 25 oktober kl.19.30 via Zoom 

§ 55 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Anna Brinning sekreterare   Björn Forkman justerare 
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kommer att genomföras via Zoom. 
Anvisningarna för klubbar som vill anordna HWT kommer att revideras omgående 
då vi i tidigare version varit otydliga. 


• Utbildning 
20 november är det planerat uppstartsmöte för anlagsbeskrivare utbildningen. 
Under vinter/tidig vår kommer vi att bjuda in de personer som idag tar emot folk 
för träning, genomgång av HWT samt tävlingsregler för att dessa personer som 
kanske inte ens sett ett prov ska ha kännedom och kunskap om FCI:s 
prövningsordning. Mer information kommer. 


• Medlemsvård/PR-info 
      Nytt medlemsbrev skickas till medlemmar efter tävlingarna på Fäboda. 
       Medlemsmöte via Zoom planerat till söndag 27 november. 


• Prov och tävling 
 Avklarade prov 


Klubben representerades av Ankie Hermansson överdomare samt Anna 
Brinning ansvarig TL utbildningen, när första HWT:t i rasklubbsregi anordnades 
på Mårtensby Gård av Svenska Klubben för ungerska rashundar FUR. Ett 
trevligt och bra arrangemang. 
Representanterna från SvKV hade planerat att ta husbil men eftersom 
djurägaren meddelat tävlingsledaren att representanterna var välkomna att 
bevittna arrangemanget men ej var välkomna att övernatta på gården beslutade 
vi att samåka och i stället hyra en stuga i närheten. Tyvärr med en fördyrning 
för klubben med ca. 2000kr. 


Fråga har kommit till klubben att ha arbetsböcker i reserv. Arbetsböcker köps 
av rasklubb för att sedan säljas vidare till startande ekipage i rasklubben. Det 
åligger rasklubben att både ha arbetsböcker och diplom. 


 Kommande 
 På Fäboda Gård 


21 september HWT & NHAT 
22 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
24 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
25 september IHT I-III, kvällstävling IHT III 
Domare Ankie Hermansson Sverige och Annika Keto Finland 
Ansvarig tävlingsledare: Anna Brinning 


På Mårtensby Gård kommer HWT att arrangeras, teknisk utförare Svenska 
Kelpieklubben SVEK 1–2 oktober. 
Representant från SvKV kommer att vara Karin Petterson och Björn Forkman. 
 







 
                                          
 
 


Prov och tävling kommer att se över dom administrativa rutinerna vid NHAT och 
HWT för att försöka förenkla både för rasklubb och SvKV. 


Vi behöver förtydliga för rasklubbarna att dom är ansvariga för att skriva ut 
diplom (om någon vill ha) efter att man varit teknisk utförare av NHAT 


§ 52 Övriga frågor 
                  Avlastning för Ankie Hermansson som idag är ansvarig för hemsidan. Anna         
 Brinning ser om hon kan vara behjälplig. 
 
§ 53 Aktivitetslistan 


 Aktivitetslistan fylldes på. 


§ 54 Nästa möte 
 25 oktober kl.19.30 via Zoom 


§ 55 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 


 


 


________________________________  ______________________________ 


Anna Brinning sekreterare   Björn Forkman justerare 
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