
 
 

 

 
 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐08-‐31	  
	  
Närvarande:	  	  Elisabet	  Levén,	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren,	  Tina	  Andersson,	  Conny	  Croneryd,	  Rickard	  
Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  Robert	  Dirksen,	  Mats	  Guldenhed,	  Christina	  Simonsson,	  Bibbi	  Lundberg,	  Jörgen	  
Oinonen,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
§	  697	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  698	   Dagordning	  
Den	  föreliggande	  dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägget	  Skrivelser	  under	  punkten	  övriga	  frågor.	  
	  
§	  699	   Justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  700	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  21	  juni	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  701	   PKLC	  
Inga	  protokoll	  förelåg	  och	  punkten	  tas	  upp	  på	  nästa	  sammanträde.	  
	  
§	  702	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  redogjorde	  för	  den	  ekonomiska	  situationen	  som	  följer	  budgeten.	  I	  dagsläget	  har	  vi	  1	  279	  
medlemmar.	  234	  medlemmar	  har	  inte	  förnyat	  sitt	  medlemskap	  och	  vi	  har	  fått	  199	  nya	  medlemmar.	  
	  
§	  703	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  redovisade	  att	  ett	  brev	  har	  gått	  ut	  till	  domare	  ang	  Borzoi.	  Påminnelser	  kommer	  
återigen	  att	  gå	  ang	  uppföljning	  av	  RAS.	  

b) Utställning.	  Utställningskommittén	  fick	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  ett	  förslag	  om	  gemensamma	  regler	  för	  
avdelningarna	  när	  det	  gäller	  efteranmälningar,	  finaltävlingar,	  inteckningskort	  m	  m.	  Samma	  
anmälningsdag	  bör	  också	  gälla	  om	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  har	  samma	  utställningsdag.	  Förslaget	  
ska	  presenteras	  till	  VF	  2012.	  

c) Lure	  Coursing.	  PKLC	  ska	  ha	  ett	  fysiskt	  möte	  för	  att	  diskutera	  nya	  regler	  och	  utbildning.	  Proven	  
fungerar	  väl.	  Vad	  som	  inte	  fungerar	  är	  Svealand	  samt	  att	  EM-‐tävlingarna	  hade	  organisationsbrister.	  

d) Årsboken.	  Redaktionskommittén	  vill	  ha	  en	  ekonomisk	  ram	  till	  nästa	  möte.	  
e) PM-‐numret.	  	  Manusstopp	  är	  den	  31	  oktober.	  Annonspriset	  är	  500	  kr	  för	  icke	  medlemmar	  och	  350	  

kr	  för	  medlemmar.	  
f) Kapp.	  Robert	  Dirksen	  arbetar	  vidare	  med	  denna	  fråga	  och	  FCI	  har	  nu	  godkänt	  1	  lopp/dag.	  
g) Hemsidan.	  Conny	  rapporterade	  att	  Östra	  avdelningen	  har	  fått	  ett	  kostnadsförslag.	  Conny	  har	  även	  

lämnat	  förslag	  på	  annonsplats	  i	  årsboken,	  PM-‐numren	  och	  HS.sidan	  på	  hemsidan	  till	  Arona.	  



 
 
h) Domarkonferensen.	  Inget	  har	  hänt	  förutom	  att	  Göran	  Bodegård	  arbetar	  med	  kompendierna.	  

	  
§	  704	   Nicklas	  Eriksson,	  utökning	  av	  rasregistret	  
HS	  beslöt	  att	  godkänna	  Nicklas	  Eriksson	  ansökan	  om	  utökning	  av	  rasregistret.	  
	  
§	  705	   Anita	  Whitmarsh,	  utökning	  av	  rasregistet	  
HS	  beslöt	  godkänna	  Anita	  Whitmarsh	  ansökan	  om	  utökning	  av	  rasregistet	  men	  uppmanade	  henne	  att	  
närvara	  vid	  ett	  LC-‐prov.	  
	  
§	  706	   Kennelfullmäktige	  
HS	  gick	  igenom	  handlingarna	  till	  KF.	  Kicki	  fick	  i	  uppdrag	  att	  vid	  behov	  agera	  vid	  behandlingen	  av	  våra	  
motioner	  som	  ursprungligen	  kommer	  från	  Whippet-‐klubben.	  Dessutom	  var	  vi	  eniga	  om	  att	  föreslå	  Göran	  
Bodegård	  till	  centralstyrelsen.	  
	  
§	  707	   Domares	  anmälan	  om	  utställare	  
	  Domare	  Åge	  Gjetnes	  har	  anmält	  en	  utställare	  till	  SKK	  för	  olämpligt	  uppträdande.	  SvVK	  har	  fått	  anmälan	  för	  
yttrande	  och	  även	  inhämtat	  synpunkter	  från	  utställningsansvarig	  och	  ringsekreterare.	  I	  vårt	  svar	  till	  SKK	  
instämmer	  vi	  i	  Åge	  Gjetnes	  anmälan.	  
	  
§	  708	   Utställningsansvariga	  –	  Jessica	  Strömbergs	  brev	  
Bordlagt.	  Behandlas	  på	  nästa	  möte.	  
	  
§	  709	   Västra	  avdelningen	  
HS	  beslöt	  att	  kalla	  till	  ett	  medlemsmöte	  i	  den	  vilande	  Västra	  avdelningen	  i	  början	  av	  2012	  för	  att	  välja	  en	  ny	  
styrelse.	  
	  
§	  710	   Beslut	  fattade	  via	  e-‐post	  

a) Byte	  av	  sammanträdesdag	  för	  HS	  till	  den	  31	  augusti	  
b) Svar	  till	  SKK	  ang	  hund	  som	  använt	  penicillin	  före	  utställning	  

	  
§	  711	   Datum	  för	  Vinthundfullmäktige	  2012	  
HS	  beslöt	  att	  HS-‐mötet	  2012	  håll	  den	  21	  april.	  	  
	  
§	  712	   Övriga	  frågor	  

a) Fodersponsring.	  Väcktes	  frågan	  om	  gemensam	  fodersponsring	  för	  hela	  SvVK.	  
b) Skrivelser.	  En	  sent	  inkommen	  skrivelse	  ang	  Eurosighthound	  kommer	  att	  behandlas	  på	  nästa	  möte,	  

liksom	  en	  allmän	  diskussion	  om	  utställningen	  2014.	  Malin	  Åberg	  kommer	  även	  att	  fungera	  som	  
”observatör”	  på	  utställningen	  i	  Italien.	  

c) 	  Elisabet	  fick	  i	  uppdrag	  att	  ringa	  SKK	  ang	  inbjudan	  till	  AKC/Eukanuba.	  I	  övrigt	  lades	  skrivelserna	  till	  
handlingarna.	  

	  
§	  713	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  11	  oktober	  2011	  kl	  11.30.	  
	  
§	  714	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	   	   Justeras:	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	   	   Elisabet	  Levén	  	   Kicki	  Sandell	  
	  
	  
	   	  



 
 

	  


