
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonsammanträde	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐10-‐11	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren,	  Conny	  Croneryd,	  Rickard	  Selin,	  Kicki	  Sandell,	  
Yvonne	  Strömberg,	  Jörgen	  Oinonen	  
	  
Anmält	  förhinder:	  	  Tina	  Andersson,	  Robert	  Dirksen,	  Mats	  Guldenhed,	  Christina	  Simonssson,	  Bibbi	  Lundberg	  
	  
§	  715	   Öppnande	  
Elisbet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  716	   Dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
§	  717	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  718	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  31	  augusti	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  719	   PKLCs	  protokoll	  
PKLCs	  protokoll	  från	  den	  8/3,	  2/5,	  13/6,	  11/7	  och	  15/8	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  720	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  informerade	  om	  att	  inget	  hänt	  under	  sommaren	  och	  budgeten	  följs.	  	  
	  
§	  721	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Whippetklubben	  har	  inkommit	  med	  revidering	  av	  RAS.	  Italiensk	  vinthund	  inkommer	  i	  början	  
av	  2012.	  

	  
b) Utställning.	  

Allmänt.	  Kommittén	  ska	  utarbeta	  gemensamma	  regler	  vad	  gäller	  utställningsverksamheten.	  
Förslaget	  ska	  presenteras	  och	  behandlas	  på	  VF	  2012.	  
HS	  beslöt	  att	  domare	  på	  SvVKs	  utställningar	  ska	  ha	  vinthundsförankring.	  
	  
EURO	  Sigth	  Hound.	  Malin	  Åberg	  rapporterade	  från	  utställningen	  i	  Italien	  där	  hon	  även	  haft	  
möjlighet	  att	  diskutera	  med	  arrangörerna.	  Det	  framhölls	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  bara	  finns	  en	  
kontaktperson	  från	  Sverige	  inför	  utställningen	  2014.	  HS	  framhöll	  också	  att	  det	  är	  angeläget	  att	  
arbetsguppen	  inför	  arrangemanget	  snarast	  sammanträder	  bl	  a	  för	  att	  diskutera	  utställningsplats.	  
Utställningskommittén	  fick	  i	  uppdrag	  att	  besvara	  brevet	  från	  Bo	  Forssberg,	  dnr	  39/2010.	  
	  
	  
	  



 
 

	  
Gemensamma	  regler	  för	  finaler.	  
HS	  har	  tidigare	  beslutat	  att	  samma	  regler	  ska	  gälla	  för	  deltagande	  i	  finaler	  på	  SvVK	  utställningar	  
som	  på	  SKKs	  utställningar.	  SKK	  har	  inga	  finaler	  för	  bästa	  junior,	  unghund	  eller	  brukshund.	  HS	  
beslutar	  att	  på	  SvVKs	  utställningar	  ska	  samma	  regler	  gälla	  som	  för	  bästa	  veteran	  på	  SKKs	  
utställningar,	  dvs	  för	  deltagande	  krävs	  minst	  excellent	  	  i	  kvalitetsbedömningen.	  Detsamma	  gäller	  
för	  tävlande	  om	  bästa	  junior,	  bästa	  unghund,	  bästa	  veteran	  och	  bästa	  brukshund	  i	  
rasbedömningen.	  
	  

c) Lure	  Coursing.	  Punkten	  bordlades	  till	  nästa	  möte	  med	  HS	  godkände	  provdatum	  för	  2012	  samt	  
ändring	  av	  provdatum	  för	  2011.	  

	  
d) Årsboken.	  Redaktionskommittén	  har	  via	  brev	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  informerat	  om	  

tidplanen	  för	  årsboken.	  Man	  arbetar	  också	  med	  att	  ta	  in	  offerter.	  Annonspriset	  för	  medlemmar	  ska	  
vara	  oförändrat.	  1	  sida	  800	  kr,	  2	  sidor/uppslag	  1	  200	  kr.	  

	  
e) PM-‐numret.	  Susanne	  Forsgren	  har	  gått	  ut	  med	  påminnelse	  om	  stoppdatum	  till	  avdelningar	  och	  

rasklubbar.	  
	  

f) KAPP.	  Bordlagt.	  
	  

g) Hemsidan.	  Fortsätter	  kontakten	  med	  Östra	  avdelningen.	  
	  

h) Domarkonferens.	  	  Inplanerat	  möte	  under	  oktober.	  
	  

	  
§	  722	   Utställningsansvarig	  Jessica	  Strömbergs	  brev	  (dnr	  63/2011)	  
Många	  av	  de	  punkter	  som	  tas	  upp	  i	  Jessicas	  brev	  har	  diskuterats	  under	  utställningsverksamheten	  varför	  
Utställningskommittén	  fick	  i	  uppdrag	  att	  besvara	  brevet.	  
	  
§	  723	   Kennelfullmäktige	  
Yvonne	  Strömberg	  och	  Rickard	  Sellin	  lämnade	  en	  rapport	  från	  Kennelfullmäktige	  där	  man	  bl	  a	  informerade	  
om	  att	  Djurskyddsutredningen	  kommer	  att	  presentera	  sin	  förslag	  under	  november	  månad.	  Bl	  a	  kommer	  
man	  att	  föreslå	  skärpta	  krav	  inom	  aveln	  samt	  större	  krav	  på	  domare.	  Göran	  Bodegård	  omvaldes	  på	  4	  år	  till	  
Centralstyrelsen.	  
	  
§	  724	   Beslut	  fattade	  via	  e-‐post	  

a) Anmälan	  till	  disciplinnämnden	  efter	  skrivelse	  från	  Whippetklubben	  
b) Skrivelse	  till	  SKK	  ang	  domares	  bedömning	  

	  
§	  725	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  726	  	   Övriga	  frågor	  

a) Gemensam	  rasklubb.	  Yvonne	  informerade	  om	  att	  ett	  möte	  ska	  hållas	  i	  Vallentuna	  för	  att	  välja	  en	  
interimsstyrelse	  för	  en	  gemensam	  rasklubb	  för	  de	  numerärt	  små	  raserna	  den	  16	  oktober.	  

b) Organisationsnummer.	  	  Conny	  Croneryd	  har	  upptäckt	  att	  en	  avdelning	  och	  verksamhetsklubb	  har	  
samma	  organisationsnummer	  som	  SvVK	  varför	  man	  måste	  ansöka	  om	  nya	  organisationsnummer	  	  
för	  dessa.	  

	  
§	  727	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  15	  november	  kl	  19.30.	  
	  
	  



 
 

	  
§	  728	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	   	   Justeras:	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	   	   Elisabet	  Levén	  	   Kicki	  Sandell	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  


