
 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐01-‐19	  
	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Helena	  Magnusdotter,	  Mats	  
Guldenhed,	  Malin	  Åberg,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Robert	  Paust,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Tina	  Andersson	  
	  
§	  615	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  616	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
§	  617	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  618	   Föregående	  protokoll	  
Västa	  avdelningen	  har	  meddelat	  att	  man	  inte	  säger	  nej	  till	  att	  medverka	  på	  SvVKs	  nya	  hemsida	  men	  att	  
frågan	  kommer	  att	  behandlas	  av	  den	  nyvalda	  styrelsen	  (§	  601	  g).	  
	  
Conny	  Croneryd	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Tånga	  Hed	  som	  återkommer	  med	  närmare	  besked	  (§	  605).	  
	  
I	  övrigt	  godkändes	  protokollet	  från	  den	  8	  december	  2010.	  
	  
§	  619	   Ekonomiska	  frågor	  inkl	  bokslut	  
Conny	  redovisade	  bokslutet	  för	  2010	  som	  godkändes	  av	  HS.	  Bokslutet	  är	  skickat	  till	  revisorerna.	  	  
	  
§	  620	   PKLCs	  protokoll	  
Inga	  protokoll	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  621	   Ansvarsområden	  
	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  redogjorde	  för	  att	  varghundklubben	  håller	  på	  att	  arbeta	  fram	  en	  enkät	  
b) Utställning.	  Robert,	  Bob,	  rapporterade	  att	  utbildningsönskemålen	  för	  2013	  är	  inskickade	  till	  SKK.	  

Salukiringen	  har	  inte	  utställningsplatsen	  klar	  och	  hjorthundklubben	  har	  inte	  kommit	  in	  med	  något	  
önskemål.	  Han	  kommer	  att	  skickar	  över	  listan	  till	  HS.	  Vidare	  rapporterade	  han	  att	  
hjorthundklubbens	  önskemål	  om	  utställning	  för	  2011	  inte	  kommit	  in.	  

	  



 
 
c) Lure	  Coursing.	  

• Ledamöter	  i	  kommittén.	  HS	  valde	  Robert	  Dirksen,	  1	  år,	  Yvonne	  Ljungström,	  2	  år,	  Mia	  Käck	  2	  år,	  
Mats	  Guldenhed,	  2	  år,	  Anders	  Junkergård	  2	  år,	  Marie	  Eriksson	  2	  år,	  Jessica	  Bolander,	  1	  år	  kvar,	  
Johan	  Blomkvist,	  1	  år	  kvar,	  Sofia	  Lindh,	  1	  år	  kvar,	  Lars-‐Göran	  Christensen,	  1	  år	  kvar.	  Eventuellt	  
kommer	  en	  kassör	  att	  adjungeras	  till	  kommittén.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HS	  beslöt	  vidare	  att	  översända	  en	  blomstercheck	  på	  300	  kr	  till	  Annika	  Andersson	  Lundin	  för	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hennes	  mångåriga	  arbetsinsatser.	  

• Regelrevidering.	  Regelrevideringen	  som	  varit	  utsänd	  till	  HS	  godkändes	  och	  är	  inskickad	  till	  SKK.	  
• Program	  för	  resultatrapportering.	  Elisabet	  rapporterade	  att	  SKK	  håller	  på	  att	  ta	  fram	  ett	  

program	  för	  resultatrapportering	  som	  ev	  kan	  användas	  för	  LC-‐verksamheten.	  
d) Årsboken.	  	  Frågan	  har	  väckts	  om	  man	  får	  ge	  ut	  ett	  dubbelnummer	  och	  sedan	  2	  PM-‐nummer	  och	  

hävda	  att	  det	  är	  4	  publikationer	  vilket	  är	  förutsättningen	  för	  momsbefrielse.	  Efter	  en	  intensiv	  
diskussion,	  bl	  a	  via	  mailen,	  beslöt	  HS	  att	  denna	  fråga	  ska	  diskuteras	  på	  2-‐dagarsmötet.	  Malin	  Åberg	  
tar	  fram	  ett	  ekonomiskt	  underlag.	  

e) PM-‐numret.	  Ansvariga	  avdelningar:	  nr	  1	  2011:	  Östra	  avdelningen;	  nr	  2	  2011	  Västra;	  nr	  1	  2012	  
Norra;	  nr	  2	  2012	  Södra	  

f) Kapp.	  Robert	  Dirksen	  har	  fortsatt	  kontakt	  med	  Håkan	  Lagerström.	  Kapp-‐EM	  genomförs	  2011	  i	  
Belgien.	  Svenska	  deltagare	  får	  delta	  om	  de	  har	  SHCS-‐licens	  som	  kan	  kvittas	  mot	  LC-‐licens.	  Man	  
måste	  vara	  med	  i	  Svenska	  Vinthundklubben	  och	  PKLC	  fattar	  beslut	  om	  vilka	  som	  får	  delta.	  

g) Hemsidan.	  Vi	  gick	  igenom	  Jessicas	  förslag	  och	  Conny	  träffar	  henne	  för	  en	  noggrannare	  genomgång.	  
h) Domarkonferens.	  Inget	  nytt	  har	  hänt.	  

	  
§	  622	   Preparandkurs	  blivande	  exteriördomare	  
HS	  beslöt	  att	  föreslå	  att	  Sofie	  Lönn	  antas	  till	  preparandkursen.	  
	  
§	  623	   Utbildning	  för	  utställningsansvarig	  
Rasklubbar	  och	  avdelningar	  har	  uttryckt	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  en	  utbildning	  för	  utställningsansvariga.	  
HS	  beslöt	  att	  genomföra	  utbildningen	  och	  tillfråga	  Laila	  Östhus	  och	  Robert	  Paust	  som	  kursledare.	  
	  
§	  624	   Byte	  av	  avdelning	  och	  verksamhetsklubb	  
Jessica	  Bolander	  vill	  byta	  avdelning	  och	  Jessica	  Strömberg	  och	  Camilla	  Johansson	  vill	  byta	  
verksamhetsklubb.	  HS	  godkänner	  detta.	  
	  
§	  625	   Förtjänsttecken	  
HS	  har	  via	  mail	  beslutat	  att	  nominera	  Gunny	  Blomgren	  till	  SKKs	  förtjänsttecken.	  
	  
§	  626	   Norra	  avdelningen	  
Elisabet	  rapporterade	  från	  årsmötet	  i	  Västerbotten.	  Hon	  rapporterade	  vidare	  från	  medlemsmötet	  där	  den	  
nya	  interimsstyrelsen	  valdes	  för	  Norra	  avdelningen	  och	  hon	  framhöll	  att	  det	  kändes	  väldigt	  positivt	  i	  och	  
med	  att	  interimsstyrelsen	  valdes.	  
	  
Revisorerna	  i	  Norrbotten	  hade	  ställt	  vissa	  frågor.	  Dessa	  frågor	  finns	  besvarande	  i	  årsmötesprotokollet	  från	  
Norrbotten.	  
	  
§	  627	   Skrivelser	  
En	  skrivelse	  har	  inkommit	  från	  SKK	  med	  inbjudan	  till	  avelskonferens	  den	  5-‐6	  mars.	  HS	  beslöt	  att	  anmäla	  
Rickard	  Sellin.	  
	  
Övriga	  skrivelser	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  628	   Övriga	  frågor	  
Elisabet	  Levén	  rapporterade	  från	  ett	  möte	  med	  Jahn	  Stääv,	  föreningskommittén	  och	  Jan	  Uddman,	  VD	  SKK,	  
ang	  Borzoiringen.	  Vid	  mötet	  framkom	  att	  ingen	  grund	  finns	  för	  att	  utesluta	  en	  medlem.	  
	  



 
 

	  
Hon	  informerade	  vidare	  om	  att	  information	  kommer	  att	  ges	  på	  SKKs	  specialklubbskonferens	  om	  deras	  
anmälningssystem.	  En	  motion	  inkom	  till	  VF	  2010	  i	  detta	  ärende.	  Är	  frågan	  löst	  behöver	  HS	  inte	  lämna	  in	  en	  
motion	  till	  KF.	  
	  
HS	  beslöt	  också	  att	  anordna	  en	  kurs	  i	  föreningsteknik	  där	  kursen	  delas	  upp	  på	  söndagen	  så	  att	  en	  del	  
vänder	  sig	  till	  ordförande	  och	  den	  andra	  delen	  till	  sekreterare.	  Anso	  Pettersson	  från	  föreningskommittén	  
tillfrågas	  som	  kursledare.	  
	  
§	  629	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  2	  mars	  kl	  19.30	  
	  
§	  630	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Kicki	  Sandell	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


