
 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2010-‐12-‐08	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Tina	  Andersson,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Helena	  
Magnusdotter,	  Mats	  Guldenhed,	  Malin	  Åberg,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Robert	  Paust,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
§	  595	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  596	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
§	  597	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  598	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  13	  oktober	  godkändes.	  
	  
§	  599	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  redovisade	  den	  ekonomiska	  situationen	  och	  redovisade	  2010	  års	  medlemssiffror	  för	  
avdelningarna.	  
	  
§	  600	   PKLCs	  protokoll	  
Protokollen	  från	  den	  1	  juni	  och	  26	  juli	  godkändes.	  
	  
§	  601	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  rapporterade	  att	  han	  deltagit	  på	  Afghanklubbens	  konferens.	  Yvonne	  ska	  också	  
stöta	  på	  avdelningarna	  att	  skicka	  kritiker	  efter	  genomförda	  utställningar.	  Vidare	  ska	  Rickard	  
påminna	  7	  rasklubbar	  att	  det	  är	  dags	  att	  revidera	  RAS.	  

b) Utställning.	  Robert	  Paust	  uppmanades	  att	  kontakta	  de	  som	  ännu	  inte	  lämnat	  förslag	  på	  
utställningar	  2013.	  Skickas	  till	  HS	  på	  mail.	  Förslaget	  ska	  vara	  inne	  till	  SKK	  30	  december.	  Styrelsen	  
diskuterade	  också	  behovet	  av	  utbildning	  för	  utställningsansvariga	  bl	  a	  om	  de	  nya	  
utställningsbestämmelserna.	  Elisabet	  fick	  i	  uppdrag	  att	  skriva	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  och	  
efterhöra	  behovet.	  

c) PKLC.	  Mats	  rapporterade	  att	  man	  genomfört	  ett	  möte	  för	  att	  revidera	  Regler	  och	  anvisningar.	  
Vidare	  har	  en	  träff	  genomförts	  med	  Jonny	  och	  Mats	  Carlsson	  och	  Sören	  Eriksson	  för	  att	  diskutera	  
den	  ryktesspridning	  som	  förekommer	  inom	  lure	  coursing.	  Man	  enades	  om	  att	  kommunikationen	  
måste	  bli	  mycket	  bättre	  och	  att	  överdomarna	  tillsätter	  ett	  AU	  på	  3	  personer	  som	  sedan	  ska	  sprida	  
informationen	  från	  PKLC	  och	  även	  återrapportera	  till	  PKLC	  frågor	  som	  diskuteras	  bland	  domarna.	  
Ett	  gemensamt	  brev	  (PKLC-‐överdomare)	  ska	  också	  skickas	  ut	  till	  verksamhetsklubbarna	  där	  man	  	  



 
 

bl	  a	  förklarar	  den	  nya	  organisationen	  och	  PKLCs	  roll.	  Robert	  Dirksen	  informerade	  om	  att	  2011	  års	  
EM	  hålls	  i	  Nederländerna.	  

d) Årsboken.	  Diskuterades	  budget	  för	  årsboken	  och	  vi	  kom	  överens	  om	  att	  tidningen	  inte	  får	  väga	  mer	  
än	  500	  gr	  för	  att	  hålla	  nere	  portokostnaden.	  Dessutom	  beslöt	  styrelsen	  att	  tavlan	  får	  kosta	  högst	  	  	  	  
5	  000	  kr.	  

e) PM-‐numret.	  I	  kallelserna	  till	  årsmötena/medlemsmötena	  i	  Västerbotten,	  Norrbotten,	  Nedre	  Norra	  
står	  fel	  veckodag.	  Styrelsen	  beslöt	  att	  en	  ny	  kallelse	  skickas	  med	  post	  till	  samtliga	  medlemmar	  i	  
dessa	  avdelningar.	  

f) Kapp.	  Robert	  Dirksen	  informerade	  om	  att	  han	  har	  kontakt	  med	  Håkan	  Lagerström	  och	  har	  även	  
kontaktat	  SHCS	  som	  äger	  kapplöpningsbanorna.	  Robert	  fortsätter	  att	  arbeta	  med	  frågan.	  

g) Hemsidan.	  Conny	  informerade	  om	  att	  han	  kontaktat	  avdelningarna	  för	  att	  höra	  om	  deras	  intresse	  
av	  att	  samverka	  med	  hemsidan.	  Den	  enda	  som	  tackat	  nej	  till	  detta	  är	  Västra	  avdelningen.	  Conny	  
fick	  i	  uppdrag	  att	  fortsätta	  arbetet	  med	  gemensam	  hemsida.	  

h) Domarkonferensen.	  Elisabet	  rapporterade	  att	  vi	  har	  skickat	  ut	  offert	  till	  tre	  hotell	  och	  ett	  besök	  på	  
dessa	  kommer	  att	  genomföras	  under	  våren.	  Hittills	  har	  18	  domare	  anmält	  sig.	  

	  
§	  602	   Kjell	  Lindström,	  utökning	  av	  rasregister	  
Kjell	  Lindström	  önskar	  utöka	  sitt	  rasregister	  med	  afghanhund	  och	  saluki.	  HS	  tillstyrker	  hans	  ansökan.	  
	  
§	  603	   Barbara	  Ruth	  Smith,	  aspirantdomare	  
Barbara	  Ruth	  Smith	  söker	  om	  att	  bli	  godkänd	  som	  aspirantdomare	  för	  whippet,	  borzoi,	  irlänsk	  varhund	  och	  
skotsk	  hjorthund.	  HS	  tillstyrker	  detta	  men	  vi	  enades	  också	  om	  att	  på	  2-‐dagarsmötet	  gå	  igenom	  listan	  med	  
nu	  aktuella	  aspirantdomare.	  
	  
§	  604	   Specialklubbskonferens	  
HS	  beslöt	  att	  anmäla	  Elisabet	  Levén	  till	  SKKs	  specialklubbskonferens.	  
	  
§	  605	   Västra	  avdelningen	  –	  Tånga	  Hed	  
Vi	  har	  från	  SKK	  fått	  en	  skrivelse	  vidarebefordrat	  från	  Västra	  avdelningen	  som	  begärt	  hjälp	  av	  SKKs	  juridiska	  
avdelning	  ang	  kontraktet	  med	  Tånga	  Hed.	  Conny	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  Tånga	  Hed	  men	  HS	  vill	  
framhålla	  att	  SKKs	  juridiska	  avdelningar	  bör	  vara	  behjälplig	  vid	  denna	  typ	  av	  frågor	  då	  juridiska	  kompetens	  
saknas	  i	  de	  flesta	  fall	  inom	  specialklubbarna.	  
	  
§	  606	   Norra	  avdelningen	  
Arbetsgruppen	  som	  tillsattes	  för	  att	  komma	  med	  förslag	  till	  lösning	  för	  norrlandsavdelningarna	  har	  
diskuterat	  frågan	  med	  Norrbottens	  och	  Västerbottens	  styrelser.	  Information	  har	  även	  givits	  på	  medlems-‐
möten.	  På	  HS	  sammanträde	  den	  13	  oktober	  diskuterades	  frågan	  och	  där	  föreslogs	  att	  avdelningarna	  läggs	  
ned	  den	  sista	  december2010.	  
	  
Efter	  diskussion	  beslöt	  HS	  enhälligt	  att	  lägga	  ned	  Norrbottensavdelningen,	  Västerbottensavdelningen	  och	  
den	  vilande	  avdelningen	  Nedre	  Norra	  f	  r	  o	  m	  den	  sista	  december	  2010.	  En	  ny	  avdelning	  bildas,	  Norra	  
avdelningen,	  och	  en	  interimsstyrelse	  väljs.	  Dessutom	  tillsätter	  interimsstyrelsen	  utställningskommittéer.	  
	  
§	  607	   Vinthundfullmäktige	  
Vinthundfullmäktige	  hålls	  den	  9	  april	  2011	  på	  Arlanda	  Hotellby	  kl	  11.00.	  HS	  beslöt	  att	  bjuda	  delegaterna	  på	  
lunch.	  
	  
§	  608	   Hamiltonplaketten	  och	  förtjänsttecken	  
Efter	  att	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  har	  haft	  möjlighet	  att	  nominera	  personer	  till	  SKKs	  Hamiltonplakett	  och	  
Förtjänsttecken	  beslöt	  HS	  att	  ställa	  sig	  bakom	  nomineringen	  av	  Walter	  Åkerström.	  
	  
§	  609	   Irländska	  varghundklubben,	  certutställning	  
Klubben	  ansöker	  om	  att	  en	  certutställning	  får	  anordnas	  den	  13	  juni	  2013	  i	  samband	  med	  Irish	  Breed	  
Festival.	  HS	  tillstyrker	  ansökan	  och	  tas	  upp	  på	  SvVK	  ansökan	  om	  utställningar	  2013.	  



 
 

	  
§	  610	   Skrivelse	  ang	  domare	  
En	  skrivelse	  har	  inkommit	  ang	  hur	  man	  kan	  undvika	  att	  boka	  domare	  som	  redan	  lovat	  en	  rasklubb	  att	  inte	  
döma	  en	  viss	  ras.	  Det	  yttersta	  ansvaret	  ligger	  naturligtvis	  på	  varje	  domare	  att	  informera	  utställnings-‐
arrangören	  om	  någon	  uppgörelse	  är	  träffad	  men	  HS	  beslöt	  att	  Robert	  Paust	  kontaktar	  varje	  rasklubb	  för	  att	  
få	  denna	  information.	  
	  
§	  611	   Skrivelser	  
Förteckning	  över	  skrivelser	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna	  och	  bifogas	  originalprotokollet.	  
	  
§	  612	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  613	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  19	  januari	  2011.	  
	  
§	  614	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  och	  önskade	  alla	  God	  Jul	  och	  Gott	  Nytt	  År.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Kicki	  Sandell	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  


