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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 15 januari 2023 
 
Närvarande: 

Karin Pettersson  Ordförande    
Anna Brinning  Vice Ordförande    

Björn Forkman  Sekreterare  
Ankie Hermansson  Kassör    
Ulla Hemmings  Ledamot Anslöt vid §87 
Eva Milby  Suppleant    

Lina Longberg Suppleant    
 

 

 § 80 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  
 

§ 81 Val av mötessekreterare – Anna Brinning 

 

§ 82 Val av justeringsman – Björn Forkman 

 

§ 83 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 

 

§ 84 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 85 Skrivelser   

Inkommande 
 Inbjudan till Sveriges Hundungdom 

 Reaktioner på inbjudan till möte med Rasklubbsordföranden 

Utgående 

Medlemsinformation 

Inbjudan till rasklubbar 
 

§ 86 Ekonomi  
           -På bankkontot 219 402 kr och på PG 27 413 kr 

  

§ 87 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 
Inget att rapportera 

• Utbildning 
Beskrivare utbildning påbörjad med nästa Zoommöte 23 januari 

Clinic om HWT och IHT planerad i Västra Sverige på Ingareds Gård Blidsberg den 11 

mars 

Officiellt NHAT för träning av beskrivaraspiranter på Ingareds Gård Blidsberg den 12 

mars 
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• Medlemsvård/PR-info  
Medlemsbrev skickat 17 december 

Brev till rasklubbsordförande skickat 17 december 

Datum för Årsmöte 1 mars kl. 19.00 via Zoom 

• Prov och tävling  

Avklarade prov 

Inget att rapportera 

Kommande prov 

Tävlingsdatum för prov och tävlingar klart och finns på hemsidan 

Diskussioner angående vem som får starta på SM och eventuella internationella 

tävlingar som representant för Sverige. Diskussionens ursprung är att vi även har 

utlandsmedlemmar. Prov och tävling kommer att undersöka saken och återkomma till 

styrelsen för fattande av beslut. 

 

§ 88 Övriga frågor  
Diskussion om rutiner för styrelsearbete/kommittéers arbete mm. Efter Corona      
har    styrelsearbetet ”haltat” lite bl.a. för att möjligheten att träffas varit 
begränsad. Beslut att ha ett fysiskt konstituerande styrelsemöte på Kumla BK 
den 5 mars. 
Erfarenheter från tävlingsverksamheten diskuterades och även här kommer 
förslag till nästa möte från gruppen. 

 
§ 89 Aktivitetslistan 

Karin kollar med SKK om inbjudan kommit till domarkonferensen i maj samt EM 

i september. 

Inbjudan till rasklubbsordförande skickas och planen är att den ska bli 19 

februari via Zoom. De ordförande som vill ha med vallansvariga besörjer själva 

att förse dessa med länk till mötet. 

 

§ 90 Nästa möte 
         14 januari kl. 19.00 via Zoom 

  
§ 91 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Anna Brinning sekreterare   Björn Forkman justerare 
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§ 83 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 
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§ 85 Skrivelser   
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§ 87 Rapporter från Arbetsgrupper 
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• Utbildning 
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• Medlemsvård/PR-info  
Medlemsbrev skickat 17 december 


Brev till rasklubbsordförande skickat 17 december 


Datum för Årsmöte 1 mars kl. 19.00 via Zoom 


• Prov och tävling  


Avklarade prov 


Inget att rapportera 


Kommande prov 


Tävlingsdatum för prov och tävlingar klart och finns på hemsidan 


Diskussioner angående vem som får starta på SM och eventuella internationella 


tävlingar som representant för Sverige. Diskussionens ursprung är att vi även har 


utlandsmedlemmar. Prov och tävling kommer att undersöka saken och återkomma till 


styrelsen för fattande av beslut. 


 


§ 88 Övriga frågor  
Diskussion om rutiner för styrelsearbete/kommittéers arbete mm. Efter Corona      
har    styrelsearbetet ”haltat” lite bl.a. för att möjligheten att träffas varit 
begränsad. Beslut att ha ett fysiskt konstituerande styrelsemöte på Kumla BK 
den 5 mars. 
Erfarenheter från tävlingsverksamheten diskuterades och även här kommer 
förslag till nästa möte från gruppen. 


 
§ 89 Aktivitetslistan 


Karin kollar med SKK om inbjudan kommit till domarkonferensen i maj samt EM 


i september. 


Inbjudan till rasklubbsordförande skickas och planen är att den ska bli 19 


februari via Zoom. De ordförande som vill ha med vallansvariga besörjer själva 


att förse dessa med länk till mötet. 


 


§ 90 Nästa möte 
         14 januari kl. 19.00 via Zoom 


  
§ 91 Mötet avslutas 


 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 
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Anna Brinning sekreterare   Björn Forkman justerare 
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