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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 13 december 
2022 

 
Närvarande: 

Karin Pettersson  Ordförande    
Anna Brinning  Vice Ordförande    

Björn Forkman  Sekreterare Meddelat förhinder 
Ankie Hermansson  Kassör    
Ulla Hemmings  Ledamot  
Eva Milby  Suppleant   Anslöt vid § 75 

Lina Longberg Suppleant    

Nina Eberleh Revisor Ej närvarande 

 

 

 § 68 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  
 

§ 69 Val av mötessekreterare – Anna Brinning 

 

§ 70 Val av justeringsman – Ankie Hermansson 

 

§ 71 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 

 

§ 72 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 73 Skrivelser   

Inkommande 

 Inget att rapportera 

Utgående 

Mejl angående anmälan till specialklubbskonferens 

 
 

§ 74 Ekonomi  
           -På bankkontot 219’ kr och på PG 29 250 kr 

  

§ 75 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 
Ordförande Karin Pettersson anmäld till specialklubbskonferensen i januari 

• Utbildning 
Beslut att Ankie Hermansson och Anna Brinning åker på domarkonferensen i Ungern 

13–14 maj 2023. 

Utbildning för NHAT beskrivare till rasklubbarna påbörjad och vi beräknar att 

utbildningen skall vara klar under hösten 2023. Glädjande är att SvKV nu kommer att 

ha beskrivare i både södra Sverige och i Nordligaste Norrland, dessa beskrivare 

utbildas i SvKV´s regi. 
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• Medlemsvård/PR-info  
            Medlemsbrev skickas veckan innan Jul samt brev till Rasklubbs ordförande. 

• Prov och tävling  

Avklarade prov 

5 nov NHAT i Varberg 

Kommande prov 

Europachampionat i Ungern 22-23 september 2023. Klubben beslutade skicka 

2 ekipage Ankie Hermansson med Bosc samt Anna Brinning med Tres. 

Preliminär planering inför 2023 

10–11 juni med svensk domare 

28–29 aug alt. 29-30 aug med inbjuden domare 

8-9-10 september med inbjuden domare samt inhemsk domare 

okt-nov sista tävling med svensk domare 

 

§ 76 Övriga frågor 
        Filmer är på G med moment från tävling. Olika ekipage, olika raser, olika moment,   
         mycket arbete återstår med texter o.s.v. men arbetet är påbörjat och vi arbetar så fort 
         vi kan. 
   

§ 77 Aktivitetslistan 
Anna tar omgående kontakt med Maritha Östlund Holmsten för att höra om hon 

kan vara ordförande på vårt årsmöte i mars. 

§ 78 Nästa möte 
         15 januari kl 19.00 via Zoom 

  
§ 79 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Anna Brinning sekreterare   Ankie Hermansson justerare 
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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 13 december 
2022 


 
Närvarande: 


Karin Pettersson  Ordförande    
Anna Brinning  Vice Ordförande    


Björn Forkman  Sekreterare Meddelat förhinder 
Ankie Hermansson  Kassör    
Ulla Hemmings  Ledamot  
Eva Milby  Suppleant   Anslöt vid § 75 


Lina Longberg Suppleant    


Nina Eberleh Revisor Ej närvarande 


 


 


 § 68 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  
 


§ 69 Val av mötessekreterare – Anna Brinning 


 


§ 70 Val av justeringsman – Ankie Hermansson 


 


§ 71 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 


 


§ 72 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 


 


§ 73 Skrivelser   


Inkommande 


 Inget att rapportera 


Utgående 


Mejl angående anmälan till specialklubbskonferens 


 
 


§ 74 Ekonomi  
           -På bankkontot 219’ kr och på PG 29 250 kr 


  


§ 75 Rapporter från Arbetsgrupper 


• Regelverk och organisation 
Ordförande Karin Pettersson anmäld till specialklubbskonferensen i januari 


• Utbildning 
Beslut att Ankie Hermansson och Anna Brinning åker på domarkonferensen i Ungern 


13–14 maj 2023. 


Utbildning för NHAT beskrivare till rasklubbarna påbörjad och vi beräknar att 


utbildningen skall vara klar under hösten 2023. Glädjande är att SvKV nu kommer att 


ha beskrivare i både södra Sverige och i Nordligaste Norrland, dessa beskrivare 


utbildas i SvKV´s regi. 







 


                                          
 
 


• Medlemsvård/PR-info  
            Medlemsbrev skickas veckan innan Jul samt brev till Rasklubbs ordförande. 


• Prov och tävling  


Avklarade prov 


5 nov NHAT i Varberg 


Kommande prov 


Europachampionat i Ungern 22-23 september 2023. Klubben beslutade skicka 


2 ekipage Ankie Hermansson med Bosc samt Anna Brinning med Tres. 


Preliminär planering inför 2023 


10–11 juni med svensk domare 


28–29 aug alt. 29-30 aug med inbjuden domare 


8-9-10 september med inbjuden domare samt inhemsk domare 


okt-nov sista tävling med svensk domare 


 


§ 76 Övriga frågor 
        Filmer är på G med moment från tävling. Olika ekipage, olika raser, olika moment,   
         mycket arbete återstår med texter o.s.v. men arbetet är påbörjat och vi arbetar så fort 
         vi kan. 
   


§ 77 Aktivitetslistan 
Anna tar omgående kontakt med Maritha Östlund Holmsten för att höra om hon 


kan vara ordförande på vårt årsmöte i mars. 


§ 78 Nästa möte 
         15 januari kl 19.00 via Zoom 


  
§ 79 Mötet avslutas 


 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 


 


 


________________________________  ______________________________ 


Anna Brinning sekreterare   Ankie Hermansson justerare 
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