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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 25 oktober 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    

Nina Eberleh Revisor  

 

 

 § 56 Mötets öppnande – Ordförande öppnar mötet  
 

§ 57 Val av mötessekreterare – Anna Brinning 

 

§ 58 Val av justeringsman – Ulla Hemmings 

 

§ 59 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 

 

§ 60 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 61 Skrivelser   

 Inkommande 

Protokoll från sammanträde FCI Herding Commission i juli 2022. 

I detta protokoll framkom det att en regelrevidering är under diskussion samt att 

Sverige ska stå som värdar för nästa möte sommaren 2023. Se mer info under 

Prov och Tävling  

Önskemål om stöd från SVaK gällande borttagande av krav på Vallarbetsprov 

för registrering av Bordercollie. 

Självklart stödjer vi SVAKs skrivelse till SKK men som Aktivitetsklubb anser vi 

att detta är en angelägenhet för rasklubb, därav skickas inget svar från SvKV. 
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Utgående 

Förfrågan till kontaktpersonen för vallning på SKK Ann Awes angående 

hur vi ska lösa problematiken med att vi förenklat provet HWT och IHT I-

III.  

Se §63 föregående protokoll: 
Efter att vi på HWT i Mårtensby träffade Keve Gábor Domare tillika ordförande i FCI Herding 

Kommission 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 

kommer att genomföras via Zoom. 
 

 

§ 62 Ekonomi  
 -På bankkontot 147’ kr och på PG 150 859,90 kr 

  

§ 63 Rapporter från Arbetsgrupper 

• Regelverk och organisation 

Inväntar svar från SKK (se ovan) 

• Utbildning 

Norge är nu under uppstart av klubb motsvarande vår och frågan har kommit om 

någon representant från dom kan få vara med på nästa Tävlingsledare utbildning. 

Beslut fattades att vi tillstyrker detta. 

20 november blir det uppstart av beskrivarutbildningen via Zoom. Inbjudan 

kommer att skickas ut i början av november. 

• Medlemsvård/PR-info  

Medlemsbrev skickas ut i början av november. 

Medlemsmöte söndag 27 november via Zoom. 

 Prov och tävling  

Som klubbens representant tillika Sveriges enda domare har Ankie 

Hermansson skickat 2 mejl till vår representant på SKK för att få klarhet i hur vi 

ska agera med den kritik vi fått från Herding kommissionsordförande Keve 

Gábor. Vi har inte fått något svar och under denna vecka kommer ytterligare 

mejl att skickas då med cc. till SKK. Vi behöver ett svar och vi behöver veta om 

reglerna är låsta till nästa regelrevidering eller om man kan ändra under 

låsningsperioden. Att det brådskar beror på nästa års planering då planer finns 

att arrangera Internationellt prov och ansökan bör skickas ganska omgående. 

Sverige ska stå som värd till nästa fysiska möte  Herding Commission och vi 

tycker det är ganska anmärkningsvärt att vi inte fått någon information om 

detta. Eftersom FCI Collecting Style inte finns i Sverige så vore det lämpligt om 

SvKV åtminstone har en representant med på mötet vad gäller regelrevidering 
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och diskussioner kring vår prövningsordning Traditionell Style. Vi har även 

pratat om att bjuda in till Fäboda om kommissionen vill se praktiskt arbete 

och/eller den svenska versionen av reglerna. 

 Avklarade prov 

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 har HWT arrangerats, teknisk utförare Svenska 

Kelpieklubben SVEK 1–2 oktober. 

Representant från SvKV var Karin Pettersson och Björn Forkman. 

§ 64 Övriga frågor 
                Inga övriga frågor 

 
§ 65 Aktivitetslistan 

 Hänvisas till nästa möte 

§ 66 Nästa möte 
 13 december kl.19.30 via Zoom 

§ 67 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Anna Brinning sekreterare   Ulla Hemmings justerare 
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Protokoll styrelsemöte i Svenska Kroppsvallarklubben 25 oktober 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    
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§ 58 Val av justeringsman – Ulla Hemmings 


 


§ 59 Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes 


 


§ 60 Föregående protokoll – gicks igenom och lades till handlingarna 


 


§ 61 Skrivelser   


 Inkommande 


Protokoll från sammanträde FCI Herding Commission i juli 2022. 


I detta protokoll framkom det att en regelrevidering är under diskussion samt att 


Sverige ska stå som värdar för nästa möte sommaren 2023. Se mer info under 


Prov och Tävling  


Önskemål om stöd från SVaK gällande borttagande av krav på Vallarbetsprov 


för registrering av Bordercollie. 


Självklart stödjer vi SVAKs skrivelse till SKK men som Aktivitetsklubb anser vi 


att detta är en angelägenhet för rasklubb, därav skickas inget svar från SvKV. 







 


                                          
 
 


Utgående 


Förfrågan till kontaktpersonen för vallning på SKK Ann Awes angående 


hur vi ska lösa problematiken med att vi förenklat provet HWT och IHT I-


III.  


Se §63 föregående protokoll: 
Efter att vi på HWT i Mårtensby träffade Keve Gábor Domare tillika ordförande i FCI Herding 


Kommission 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 


kommer att genomföras via Zoom. 
 


 


§ 62 Ekonomi  
 -På bankkontot 147’ kr och på PG 150 859,90 kr 


  


§ 63 Rapporter från Arbetsgrupper 


• Regelverk och organisation 


Inväntar svar från SKK (se ovan) 


• Utbildning 


Norge är nu under uppstart av klubb motsvarande vår och frågan har kommit om 


någon representant från dom kan få vara med på nästa Tävlingsledare utbildning. 


Beslut fattades att vi tillstyrker detta. 


20 november blir det uppstart av beskrivarutbildningen via Zoom. Inbjudan 


kommer att skickas ut i början av november. 


• Medlemsvård/PR-info  


Medlemsbrev skickas ut i början av november. 


Medlemsmöte söndag 27 november via Zoom. 


 Prov och tävling  


Som klubbens representant tillika Sveriges enda domare har Ankie 


Hermansson skickat 2 mejl till vår representant på SKK för att få klarhet i hur vi 


ska agera med den kritik vi fått från Herding kommissionsordförande Keve 


Gábor. Vi har inte fått något svar och under denna vecka kommer ytterligare 


mejl att skickas då med cc. till SKK. Vi behöver ett svar och vi behöver veta om 


reglerna är låsta till nästa regelrevidering eller om man kan ändra under 


låsningsperioden. Att det brådskar beror på nästa års planering då planer finns 


att arrangera Internationellt prov och ansökan bör skickas ganska omgående. 


Sverige ska stå som värd till nästa fysiska möte  Herding Commission och vi 


tycker det är ganska anmärkningsvärt att vi inte fått någon information om 


detta. Eftersom FCI Collecting Style inte finns i Sverige så vore det lämpligt om 


SvKV åtminstone har en representant med på mötet vad gäller regelrevidering 







 


                                          
 
 


och diskussioner kring vår prövningsordning Traditionell Style. Vi har även 


pratat om att bjuda in till Fäboda om kommissionen vill se praktiskt arbete 


och/eller den svenska versionen av reglerna. 


 Avklarade prov 


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 har HWT arrangerats, teknisk utförare Svenska 


Kelpieklubben SVEK 1–2 oktober. 


Representant från SvKV var Karin Pettersson och Björn Forkman. 


§ 64 Övriga frågor 
                Inga övriga frågor 


 
§ 65 Aktivitetslistan 


 Hänvisas till nästa möte 


§ 66 Nästa möte 
 13 december kl.19.30 via Zoom 


§ 67 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade alla samt avslutade mötet 


 


 


________________________________  ______________________________ 


Anna Brinning sekreterare   Ulla Hemmings justerare 






[
  {
    "personal_id": "75a0c9797f5683f295b1d8b32bd49950d4b415edecd9ffb4c77a948e6d654cc1",
    "sign_ip": "81.234.35.248",
    "full_name": "Karin Pettersson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.234.35.248",
      "orderRef": "08b6e2fe-d588-4330-84f6-f5de48a26ee9",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Karin Pettersson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 721317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-11-04 11:45",
    "sign_time": "2022-11-04T10:45:44.236Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 25 oktober.pdf\nStorlek: 721317 byte\nHashvärde SHA256: 71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "2c85228b1c4d075e511793d357284176ec7588ed5735ac57afa01f46855e35fd",
    "sign_ip": "90.235.100.217",
    "full_name": "ULRIKA HEMMINGS",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.235.100.217",
      "orderRef": "3a0ff2c5-3d92-40b8-ba32-764c99ce8994",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ULRIKA HEMMINGS",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 721317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-11-04 12:33",
    "sign_time": "2022-11-04T11:33:42.838Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 25 oktober.pdf\nStorlek: 721317 byte\nHashvärde SHA256: 71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "7ace2b5b5429f61351f3ee569450adb511b1bdddce30a988911f182a52db830a",
    "sign_ip": "81.233.216.47",
    "full_name": "ANNA BRINNING KARLSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.233.216.47",
      "orderRef": "c08ebe7b-a9f5-4f25-83f4-28384de40fde",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ANNA BRINNING KARLSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 721317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-11-04 15:26",
    "sign_time": "2022-11-04T14:26:49.170Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 25 oktober.pdf\nStorlek: 721317 byte\nHashvärde SHA256: 71168c1cdd05cbbe7ffc42c7acfbdc943b4b5cd7a2240c12d43a594f19543a25",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]

		2022-12-15T13:56:00+0000


	



