
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐02-‐01	  
	  
Närvarande:	  	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren,	  Tina	  Andersson	  fr	  o	  m	  §	  765,	  Conny	  Croneryd,	  Rickard	  Sellin,	  
Kicki	  Sandell	  fr	  o	  m	  §	  762,	  Yvonne	  Strömberg,	  Robert	  Dirksen,	  Christina	  Simonsson,	  Bibbi	  Lundberg,	  Jörgen	  
Oinonen,	  Mats	  Guldenhed	  fr	  	  o	  m	  §	  766	  
	  
Anmält	  förhinder:	  	  Elisabet	  Levén	  
	  
	  
§	  759	   Öppnande	  
I	  Elisabet	  Levéns	  frånvaro	  öppnade	  vice	  ordf	  Rickard	  Sellin	  mötet.	  
	  
§	  760	   Dagordning	  
Dagordningen	  fastställdes	  efter	  att	  punkterna	  Lure	  Coursing	  och	  KAPP	  behandlas	  under	  §	  766	  Racing-‐
sektion.	  
	  
§	  761	   Justerare	  
Bibbi	  Lundberg	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
	  
§	  762	   Föregående	  protokoll	  
Föregående	  protokoll	  från	  den	  14	  december	  2011	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  763	   Protokoll	  från	  PKLC	  
Samtliga	  protokoll	  från	  2011	  har	  kommit	  till	  HS	  samt	  protokollet	  från	  den	  24/1	  2012.	  En	  diskussion	  uppstod	  
om	  ersättningsregler.	  Vi	  framhöll	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  protokollen	  snarast	  kommer	  till	  HS.	  
	  
§	  764	   Ekonomiska	  frågor	  
HS	  godkände	  det	  framtagna	  förslaget	  till	  bokslut	  för	  2011.	  HS	  beslöt	  vidare	  att	  föreslå	  VF	  att	  medlems-‐
avgiften	  för	  2013	  ska	  vara	  oförändrad.	  
	  
Vidare	  framhöll	  Conny	  att	  vi	  fått	  färre	  inbetalningar	  av	  medlemsavgiften	  i	  jämförelse	  med	  samma	  tidpunkt	  
förra	  året.	  HS	  diskuterade	  orsaken	  och	  HS	  beslöt	  att	  denna	  diskussion	  ska	  fortsätta	  på	  det	  inplanerade	  
2-‐dagarmötet	  i	  april.	  
	  
§	  765	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  har	  fått	  svar	  och	  några	  synpunkter	  från	  SKK	  om	  den	  reviderade	  RAS-‐materialet	  för	  
Whippet.	  	  Rickard	  har	  översänt	  materialet	  till	  Whippetklubben.	  Därefter	  tas	  det	  upp	  i	  HS	  igen.	  
Rickard	  vill	  också	  ha	  årsmötesprotokollen	  från	  rasklubbarnas	  årsmöten	  för	  att	  se	  hur	  de	  behandlar	  
RAS-‐frågorna.	  

b) Utställning.	  Frågan	  om	  Lathund	  för	  utställare	  bordlades	  till	  nästa	  sammanträde.	  Kicki	  Sandell	  tar	  
fram	  Regler	  för	  SvVKs	  utställningar	  till	  nästa	  sammanträde.	  Beträffande	  Euro	  SigthHound	  	  är	  det	  så	  



 
 

gott	  som	  klart	  att	  det	  blir	  på	  Ljungbyhed.	  Det	  har	  också	  tagits	  fram	  ett	  förslag	  på	  domare.	  Elisabet	  
fick	  också	  i	  uppdrag	  att	  tala	  med	  Louise.	  

c) Årsboken.	  Offert	  har	  inkommit	  men	  man	  ska	  även	  kontakta	  ett	  nytt	  tryckeri.	  Ev	  kommer	  man	  att	  ta	  
med	  artiklar	  som	  finns	  i	  Whippetklubbens	  tidning.	  

d) PM-‐numret.	  Sussie	  har	  kontakt	  med	  Jessica	  Bolander	  om	  nästa	  nummer.	  
e) Hemsidan.	  Nu	  är	  alla	  avdelningar	  med.	  Vi	  har	  inte	  fått	  någon	  sponsor.	  PKLC	  kommer	  att	  kontakta	  

Jessica	  B	  för	  att	  få	  prisuppgifter	  om	  de	  går	  med.	  
f) Domarkonferensen.	  Arbetsgruppen	  har	  haft	  ett	  sammanträde	  i	  januari.	  Brev	  har	  gått	  ut	  till	  domare	  

med	  en	  inbjudan	  och	  till	  rasklubbarna	  där	  det	  framgår	  deras	  arbetsuppgifter.	  Till	  dags	  datum	  har	  23	  
anmälningar	  inkommit.	  

	  
§	  766	   LC,	  Kapp	  och	  Racingsektion	  
Dokument	  med	  anvisningar	  är	  så	  gott	  som	  klart.	  EM	  kommer	  i	  år	  att	  gå	  i	  Ungern	  och	  information	  bör	  ligga	  
på	  hemsidan.	  
	  
Västra	  verksamhetsklubben	  kommer	  att	  använda	  HS	  organisationsnummer.	  
	  
Ett	  brev	  har	  inkommit	  från	  Camilla	  Haglund	  samt	  ett	  namnlista	  med	  50	  namn	  som	  gärna	  vill	  starta	  en	  
racing-‐sektion	  inom	  SvVK.	  Jonny	  Hedberg	  och	  Robert	  Dirksen	  har	  lämnat	  synpunkter	  på	  förslaget.	  HS	  tar	  på	  
dagens	  sammanträde	  inte	  ställning	  men	  uppmanar	  Elisabet	  Levén,	  Jonny	  Hedberg	  och	  Robert	  Dirksen	  att	  ta	  
en	  första	  diskussion.	  
	  
§	  767	   Marie	  Gadolin	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
HS	  beslöt	  att	  tillstyrka	  Maries	  ansökan	  om	  utökning	  av	  rasregistret	  med	  raserna	  cirneco	  dell’etna,	  
faraohund,	  podenco	  canario,	  podenco	  ibicenco	  och	  podengo	  porugues.	  
	  
§	  768	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  769	   Övriga	  frågor	  

a) Bibbi	  tog	  upp	  att	  Västra	  har	  årsmöte	  den	  4	  februari	  och	  att	  HS	  står	  bakom	  verksamhetsberättelsen.	  
b) Bibbi	  tog	  upp	  att	  länsklubbens	  ordförande	  tagit	  upp	  en	  fråga	  ang	  varghundklubben.	  Detta	  ska	  

behandlas	  av	  SKK.	  
c) Den	  gemensamma	  rasklubben	  har	  sitt	  årsmöte	  den	  25	  februari.	  Kicki	  Simonsson	  tog	  upp	  att	  alla	  

inte	  har	  fått	  information	  om	  den	  nya	  klubben.	  	  Yvonne	  informerade	  att	  samtliga	  ägare	  som	  är	  
registrerade	  på	  SKK	  av	  de	  berörda	  raserna	  har	  fått	  information	  via	  brev.	  Information	  ligger	  även	  ute	  
på	  SKKs	  hemsidan	  där	  man	  även	  kan	  anmäla	  sitt	  intresse	  av	  att	  bli	  medlem.	  

	  
§	  770	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  29	  februari	  2012	  kl	  19.30	  då	  vi	  i	  första	  hand	  ska	  diskutera	  handlingar	  inför	  VF.	  
	  
§	  771	  
Rickard	  Sellin	  avslutade	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Rickard	  Sellin	   	   	   Bibbi	  Lundberg	  

	   	  
	  


