
 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐05-‐18	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Tina	  Andersson,	  Kicki	  Sandell,	  Malin	  Åberg,	  Robert	  Dirksen,	  
Susanne	  Forsgren	  fr	  o	  m	  §	  677,	  Kicki	  Simonsson	  fr	  o	  m	  §	  677,	  Yvonne	  Strömberg,	  Mats	  Guldenhed	  fr	  o	  m	  §	  
677,	  Jörgen	  Oinonen,	  Bibbi	  Lundberg	  
	  
Lämnat	  återbud:	  Rickard	  Sellin	  
	  
§	  673	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  674	   Dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  fastställdes.	  
	  
§	  675	   Justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagen	  protokoll.	  
	  
§	  676	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  2-‐dagarsmötet	  den	  9-‐10	  april	  godkändes.	  
	  
§	  677	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  rapporterade	  av	  1	  181	  medlemmar	  har	  betalt	  medlemsavgiften	  och	  att	  vi	  fått	  120	  nya	  
medlemmar.	  I	  dagsläget	  har	  föreningen	  ett	  underskott	  på	  ca	  50	  000	  kr	  på	  grund	  av	  de	  två	  genomförda	  
kurserna.	  
	  
§	  678	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  	  På	  grund	  av	  att	  Rickard	  Sellin	  inte	  har	  möjlighet	  att	  delta	  på	  dagens	  sammanträde	  bordlades	  
denna	  punkt.	  

b) Utställning.	  Utställningarna	  för	  2014	  är	  nu	  fastställda	  av	  SKK.	  Kicki	  Sandell	  som	  nu	  är	  utställnings-‐
ansvarig	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  SKK	  för	  att	  ta	  reda	  på	  de	  rutiner	  som	  gäller	  för	  arbetsuppgiften.	  
Utställningen	  i	  Ljungbyhed	  fungerade	  mycket	  bra	  men	  Södra	  avdelningen	  måste	  nu	  börja	  ta	  tag	  i	  
den	  stora	  utställningen	  som	  ska	  hållas	  2014.	  Ev	  bör	  Kicki	  Sandell	  ingå	  i	  arbetet	  som	  HS	  
representant.	  

c) Lure	  Coursing.	  PKLC	  har	  fått	  svar	  från	  SKK	  ang	  den	  regelrevidering	  som	  lämnats	  in	  och	  de	  har	  bara	  
lämnat	  smärre	  förslag	  till	  ändringar.	  PKLC	  ser	  över	  detta.	  Proven	  som	  genomförts	  har	  gått	  bra	  men	  
det	  är	  färre	  anmälningar	  än	  tidigare.	  Det	  framhölls	  också	  att	  alla	  träningar	  måste	  godkännas	  av	  
PKLC.	  Till	  EM	  är	  50	  hundar	  anmälda.	  

d) Årsboken.	  Årsboken	  har	  skickats	  ut	  och	  alla	  framhöll	  hur	  fantastisk	  den	  är.	  Ny	  i	  redaktionen	  är	  
Petra	  Samuelsson.	  HS	  framförde	  ett	  varmt	  tack	  till	  hela	  redaktionen.	  



 
 
e) PM-‐numret.	  Susanne	  Forsgren	  informerade	  om	  att	  hon	  fått	  några	  synpunkter	  på	  de	  stoppdatum	  

som	  HS	  har	  beslutat	  om.	  	  HS	  enades	  dock	  om	  att	  under	  detta	  år	  prova	  de	  nya	  datumen	  för	  att	  
sedan	  utvärdera	  om	  det	  fungerat	  bra.	  

f) Kapp.	  Robert	  Dirksen	  fick	  i	  uppdrag	  att	  arbeta	  vidare	  med	  frågan.	  
g) Hemsidan.	  Troligtvis	  ska	  Södra	  avdelningen	  ingå	  men	  Tina	  kollar	  upp	  detta.	  HS	  beslöt	  att	  stödja	  att	  

även	  verksamhetsklubbarna	  ska	  ingå.	  	  En	  diskussion	  ska	  föras	  med	  Jessica	  Bolander.	  
h) Domarkonferens.	  Ingen	  nytt	  har	  hänt	  men	  under	  hösten	  måste	  konferensarbetet	  tas	  upp	  igen.	  

	  
§	  679	   Arvid	  Göransson,	  utökning	  av	  rasregister	  
Arvid	  Göransson	  har	  inkommit	  med	  en	  ansökan	  om	  att	  få	  utöka	  sitt	  rasregister.	  HS	  är	  positiv	  till	  att	  han	  vill	  
utöka	  sitt	  rasregister	  med	  fler	  vinthundar	  men	  vill	  att	  han	  först	  ska	  döma	  de	  raser	  inom	  vinthundar	  som	  vi	  
redan	  tillstyrkt	  innan	  vid	  godkänner	  denna	  ansökan.	  
	  
§	  680	   Jan	  Törnblom,	  utökning	  av	  rasregister	  
Jan	  Törnblom	  har	  inkommit	  med	  en	  ansökan	  om	  att	  få	  utöka	  sitt	  rasregister.	  HS	  tillstyrker	  hans	  ansökan	  
under	  förutsättning	  att	  han	  först	  deltar/är	  närvarande	  på	  ett	  LC-‐prov.	  
	  
§	  681	   Skrivelser	  
Förutom	  skrivelserna	  i	  den	  utsända	  förteckningen	  har	  det	  inkommit	  en	  skrivelse	  från	  SKK	  med	  anledning	  av	  
den	  motion	  till	  KF	  som	  är	  inlämnat	  från	  SvVK/Whippetklubben	  ang	  rasstandard.	  Har	  Whippetklubben	  några	  
synpunkter	  ska	  dessa	  översändas	  till	  HS.	  
	  
I	  övrigt	  lades	  skrivelserna	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  682	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  683	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  tisdagen	  den	  21	  juni	  kl	  19.30.	  
	  
§	  684	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  den	  nyvalda	  styrelsen	  för	  det	  första	  telefonmötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Kicki	  Sandell	  


