
 
 

 

 
 
 
	  
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  konstituerande	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  Huvudstyrelse	  2010-‐10-‐13	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Tina	  Andersson,	  Conny	  Croneryd,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Mats	  
Guldenhed,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Malin	  Åberg,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
§	  578	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  579	   Justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  580	   Val	  av	  vice	  ordförande	  
Med	  anledning	  av	  att	  Olle	  Asplund	  av	  personliga	  skäl	  valt	  att	  avgå	  ur	  styrelsen,	  valdes	  Rickard	  Sellin	  till	  vice	  
ordförande.	  
	  
§	  581	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  det	  konstituerande	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Kicki	  Sandell	  
	  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelsen	  2010-‐10-‐13	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Helena	  Magnusdotter	  fr	  o	  m	  §	  582,	  Tina	  Andersson,	  Conny	  Croneryd,	  Susanne	  
Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Mats	  Guldenhed,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Malin	  Åberg,	  Rickad	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
	  
§	  582	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet.	  
	  
§	  583	   Dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes	  med	  tillägget	  under	  §	  588	  h)	  Exteriördomarkonferens.	  
	  
§	  584	   Justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  585	  	   Föregående	  protokoll	  
Protokollen	  från	  det	  konstituerande	  mötet	  och	  styrelsemötet	  den	  1	  september	  lades	  med	  godkännande	  till	  
handlingarna.	  
	  
§	  586	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  redovisade	  den	  ekonomiska	  situationen	  där	  resultatet	  per	  den	  10	  oktober	  är	  15.650	  kr.	  
Antalet	  betalande	  medlemmar	  är	  1297	  sedan	  tillkommer	  familjemedlemmar	  och	  valpmedlemskap.	  Den	  
planerade	  sekreterarutbildningen	  genomförs	  i	  början	  på	  2011.	  
	  
§	  587	   PKLCs	  protokoll	  
Inga	  protokoll	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  588	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  informerade	  om	  att	  han	  kommer	  att	  delta	  på	  afghanklubbens	  konferens	  i	  
november.	  Vidare	  kommer	  han	  att	  arbeta	  med	  en	  hälsoenkät	  som	  kan	  användas	  av	  rasklubbarna.	  

	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Under	  denna	  punkt	  diskuterade	  vi	  även	  den	  insats	  som	  Anneli	  Nilsson,	  Thomas	  Jensen	  och	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Alexandra	  Malmgren	  gjort	  för	  ett	  antal	  omhändertagna	  hundar.	  HS	  riktade	  ett	  varmt	  tack	  till	  dem	  	  
	  	  	  	  	  	  	  och	  beslöt	  att	  överlämna	  ett	  presentkort	  för	  en	  spa-‐dag	  	  i	  Ystad.	  
	  
b) Utställning.	  Önskemål	  om	  utställningar	  för	  2013	  ska	  vara	  inlämnade	  till	  SKK	  senast	  31/12.	  Robert	  

Paust	  sammanställer	  önskemålen	  som	  sedan	  beslutas	  av	  HS	  under	  december	  månad.	  



 
 
	  
	  
c) Lure	  Coursing.	  Mats	  rapporterade	  att	  kritik	  har	  framförts	  bl	  a	  på	  den	  starter-‐utbildning	  som	  

arbetats	  fram.	  Man	  har	  därför	  beslutat	  om	  att	  ha	  ett	  fysiskt	  möte	  där	  Jonny	  Hedberg,	  Elisabet	  
Levén,	  2	  deltagare	  från	  PKLC	  samt	  2	  deltagare	  från	  Bråvikens	  verksamhetsklubb	  ska	  delta	  för	  att	  
diskutera	  den	  uppkomna	  situationen.	  HS	  tar	  det	  ekonomiska	  ansvaret	  för	  resekostnader	  och	  ev	  
konferenskostnader	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Vidare	  rapporterades	  att	  Annelie	  Nilsson	  avsagt	  sig	  sitt	  uppdrag	  i	  PKLCs	  styrelse.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Mats	  rapporterade	  en	  att	  borzoi	  angrep	  en	  pojke	  under	  en	  tävling.	  I	  avvaktan	  på	  SKKs	  beslut	  och	  
	  	  	  	  	  	  	  polisens	  ställningstagande	  beslöt	  HS	  att	  avstänga	  hunden.	  
	  
d) Årsboken.	  Ett	  önskemål	  har	  framförts	  att	  en	  rasspalt	  för	  icke	  anslutna	  rasklubbar	  ska	  få	  vara	  med	  i	  

årsboken.	  HS	  beslöt	  att	  godkänna	  detta	  med	  kostnaden	  är	  en	  helsidas	  annonspris.	  HS	  beslöt	  vidare	  
att	  upplagan	  ska	  vara	  1	  500	  och	  tidningen	  ska	  kunna	  användas	  för	  medlemsvärvning.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  En	  förslag	  är	  att	  en	  konstnär	  ska	  användas	  för	  att	  teckna/måla	  framsidan.	  Tavlan	  kan	  sedan	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  auktioneras	  ut.	  Arbetsgruppen	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  ett	  antal	  konstnärer	  för	  att	  få	  pris-‐	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uppgifter.	  
	  
e) PM-‐numret.	  I	  PM-‐numret	  ska	  även	  planerade	  utställningar	  för	  2011	  redovisas.	  I	  övrigt	  fortgår	  

arbetet	  enligt	  planerna.	  
	  

f) Kapp.	  Till	  ny	  ansvarig	  efter	  Olle	  Asplund	  utsägs	  Robert	  Dirksen.	  
	  

g) Hemsidan.	  Conny	  redogjorde	  för	  arbetet	  med	  hemsidan	  där	  målsättningen	  är	  att	  SvVK	  och	  
avdelningarna	  ska	  ha	  en	  gemensam	  hemsida.	  Vidare	  är	  Jessica	  Bolander	  intresserad	  av	  att	  arbeta	  
med	  sidan.	  

	  
h) Exteriördomarkonferens.	  Elisabet	  rapporterade	  om	  den	  arbetsgrupp	  som	  är	  tillsatt	  för	  att	  arbeta	  

med	  domarkonferensen	  den	  27-‐28	  oktober	  2012.	  Gruppen	  består	  av	  Göran	  Bodegård,	  Åke	  
Cronander,	  Elisabet	  Levén	  och	  Yvonne	  Strömberg.	  Gruppen	  har	  haft	  2	  sammanträden	  och	  man	  har	  
bl	  a	  beslutat	  att	  afghan,	  azawakh,	  saluki	  och	  slougi	  behandlas	  under	  lördagen	  och	  grupp	  5	  
hundarna	  under	  söndagen.	  Det	  innebär	  att	  domarna	  har	  möjlighet	  att	  delta	  enbart	  en	  dag.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Inbjudan	  kommer	  att	  skickas	  ut	  under	  oktober	  månad	  och	  avdelningarna	  kommer	  att	  få	  en	  kopia	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  för	  kännedom.	  
	  

§	  589	   Tillsättande	  av	  arbetsgrupp	  för	  översyn	  av	  regler	  –	  lure	  coursing	  och	  kapp	  
Jonny	  Hedberg	  har	  skriftligen	  rapporterat	  från	  ett	  möte	  med	  FCI/CdL	  i	  Ungern.	  Han	  föreslår	  att	  en	  
arbetsgrupp	  tillsätts	  för	  att	  diskutera	  olika	  regelförslag.	  Jonny	  och	  Mats	  får	  i	  uppdrag	  att	  föreslå	  lämpliga	  
personer	  att	  ingå	  i	  gruppen,	  förslagsvis	  3	  från	  LC	  och	  1	  från	  Kapp.	  
	  
§	  590	   Höjda	  arvoden	  för	  exteriördomare	  
SKK	  har	  begärt	  våra	  synpunkter	  på	  domarnas	  förslag	  om	  höjda	  arvoden.	  SvVK	  har	  skickat	  ut	  förslaget	  till	  
avdelningar	  och	  rasklubbar	  för	  synpunkter	  och	  svarstiden	  utgår	  den	  25	  oktober.	  Yvonne	  sammanställer	  
inkomna	  svar	  och	  HS	  tar	  beslut	  om	  detta	  per	  mail.	  
	  
§	  591	   Skrivelser	  
En	  förteckning	  över	  inkomna	  och	  utgående	  skrivelser	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
	  
	  



 
 

	  
	  
	  
§	  592	   Övriga	  frågor	  –	  norrlandsavdelningarna	  
Efter	  samråd	  med	  SKKs	  föreningskommitté	  förslås	  att	  de	  nu	  verksamma	  norrlandsavdelningarna	  läggs	  ned	  
den	  sista	  december	  2010.	  En	  avdelning,	  Norra,	  bildas	  sedan	  och	  en	  interimsstyrelse	  och	  valberedning	  
tillsätts	  på	  medlemsmöten	  under	  januari	  månad.	  
	  
§	  593	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  8	  december	  kl	  19.30.	  
	  
§	  594	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Kicki	  Sandell	  
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