
 
 

 

 
 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonsammanträde	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐02-‐29	  
	  
Närvarande:	  	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Malin	  Åberg,	  Tina	  Andersson,	  Rickard	  Sellin,	  Kicki	  Sandell	  	  
fr	  o	  m	  §	  776,	  Bibbi	  Lundberg,	  Jörgen	  Oinonen,	  Susanne	  Forsgren	  fr	  o	  m	  §	  778	  (riklinjer	  utställn),	  	  Mats	  
Guldenhed	  fr	  o	  m	  §	  778	  (medlemsavg),	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Robert	  Dirksen,	  Christina	  Simonsson	  
	  
§	  772	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  773	   Dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
§	  774	   Justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  775	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  2012-‐02-‐01	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  776	   PKLCs	  protokoll	  
Protokollet	  från	  PKLC,	  2012-‐02-‐07,	  diskuterades.	  HS	  beslöt	  enhälligt	  att	  inga	  utbetalningar	  av	  ersättningar	  
för	  arbetsrum	  till	  registrator	  får	  ske	  fr	  o	  m	  dagens	  datum.	  Denna	  fråga	  ska	  diskuteras	  på	  HS	  2-‐dagars-‐
sammanträde	  i	  april.	  I	  övrigt	  lades	  protokollet	  till	  handlingarna.	  
	  
Denna	  paragraf	  förklarades	  omedelbart	  justerad.	  
	  
§	  777	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  informerade	  om	  att	  inget	  skett	  inom	  det	  ekonomiska	  området	  under	  de	  två	  första	  månaderna.	  
Påminnelse	  ska	  gå	  ut	  till	  alla	  som	  inte	  betalt	  medlemsavgiften.	  
	  
HS	  beslöt	  att	  alla	  som	  betalt	  medlemsavgiften	  för	  innevarande	  år	  ska	  få	  Årsboken.	  
	  
§	  778	   Årsmötet	  
Elisabet	  informerade	  om	  att	  Jonny	  Hedberg	  är	  vidtalad	  som	  mötesordförande	  till	  VF	  och	  Maud	  	  Lundwall	  
som	  sekreterare.	  
	  
Styrelsen	  gick	  igenom	  samtliga	  handlingar	  till	  VF.	  Dagordning,	  verksamhetsberättelse,	  Budget	  och	  Bokslut	  	  
godkändes.	  Yvonne	  fick	  i	  uppgift	  att	  göra	  tillägg	  i	  verksamhetsplanen	  –	  tillägg	  revidering	  av	  ras.	  Rickard	  fick	  i	  
uppdrag	  att	  ta	  fram	  vilka	  raser	  som	  är	  aktuella	  för	  revidering.	  Yvonne	  skriver	  att	  ny	  rasklubb	  är	  bildad	  	  



 
 

	  
	  
under	  Uppdrag	  från	  föregående	  VF.	  Under	  p.	  Medlemsavgifter	  ska	  HS-‐avgiften	  vara	  oförändrad	  50	  kr.	  Kicki	  
gör	  förändringar	  i	  dokumentet	  Gemensamma	  riktlinjer	  för	  utställningsarrangörer.	  
	  
Diskuterades	  också	  om	  vi	  på	  VF	  ska	  ha	  någon	  diskussionspunkt,	  föredrag	  eller	  liknande	  på	  kommande	  VF	  
förutom	  de	  sedvanliga	  årsmötesförhandlingarna.	  Vi	  enades	  om	  att	  efter	  VF	  ta	  upp	  detta	  för	  att	  få	  förslag	  
från	  delegaterna.	  
	  
I	  övrigt	  godkändes	  upplägget	  och	  handlingarna	  inför	  VF.	  
	  
§	  779	   Ansvarsområden	  

a) Utställningar	  
-‐ Delegationsordning.	  En	  mycket	  bra	  delegationsordning	  som	  kan	  användas	  som	  mall.	  
-‐ Lathund	  för	  utställningsarrangörer.	  Beslöts	  att	  diskutera	  denna	  på	  HS	  2-‐dagarsmöte.	  
-‐ Euro	  SigthHound.	  Inte	  hänt	  så	  mycket.	  Diskuteras	  på	  HS	  2-‐dagarsmöte.	  
b) Ras.	  Arbetar	  nu	  med	  whippet	  efter	  synpunkter	  från	  SKK.	  
c) Lure	  coursing.	  PKLC	  övertar	  abonnemanget	  för	  bredband.	  Johan	  Blomqvist	  arbetar	  med	  databasen	  

och	  årsmöteshandlingar.	  Man	  har	  också	  genomfört	  en	  auktion	  på	  provutrustning.	  Vi	  beslöt	  att	  på	  
HS	  2-‐dagarsmöte	  ha	  en	  grundlig	  genomgång	  av	  arbetsuppgifterna	  för	  registrering.	  

d) Årsboken.	  	  Ligger	  enligt	  tidplan.	  En	  ny	  konstnär	  är	  anlitad	  för	  omslagsbilden.	  Man	  diskuterar	  hur	  
man	  ska	  sälja	  tavlan.	  Utländska	  medborgare	  får	  köpa	  årsboken	  för	  225	  kr.	  

e) PM-‐numret.	  Sussie	  kollar	  när	  den	  kommer	  ut.	  
f) KAPP.	  	  SHCF	  ska	  tillsäta	  en	  arbetsgrupp	  som	  ska	  ta	  fram	  en	  plan	  för	  FCI	  kapp	  i	  Sverige.	  Där	  ha	  vi	  

möjlighet	  att	  delta.	  
g) Hemsidan.	  Utställningar	  för	  2013	  ska	  in	  på	  hemsidan	  och	  2011	  års	  utställningar	  bort.	  Länkar	  	  till	  

rasklubbarna	  Azawakh/Sloughi	  och	  Galgo	  ska	  bort.	  Den	  nya	  rasklubben	  arbetar	  tillsammans	  med	  
Jessica	  för	  att	  skapa	  länk	  till	  deras	  hemsida.	  

h) Domarkonferens.	  	  Anmälningstiden	  utgår	  den	  15	  mars	  och	  hittills	  har	  34	  domare	  anmält	  sig.	  
	  
§	  780	   Ny	  rasklubb	  
Den	  16	  oktober	  2011	  tillsattes	  en	  interimsstyrelse	  för	  den	  nya	  rasklubben.	  De	  har	  nu	  genomfört	  sitt	  första	  
årsmöte	  den	  25	  februari	  och	  bildat	  en	  rasklubb	  med	  styrelse	  och	  vill	  ansluta	  sig	  som	  medlem	  i	  SvVK.	  
HS	  har	  tidigare	  godkänt	  deras	  stadgar.	  
	  
HS	  	  beviljar	  den	  nya	  gemensamma	  rasklubben	  för	  numerärt	  små	  raser	  anslutning	  till	  SvVK.	  De	  får	  också	  
rasansvaret	  	  	  för	  azawakh,	  galgo	  espanol,	  magyar	  agar,	  podenco	  ibicenco,	  podenco	  canario,	  cirneco	  
dell`etna,	  chart	  polski	  och	  sloughi.	  
	  
§	  781	   Inmönstring	  av	  saluki	  från	  Iran	  
Saluki-‐ringen	  har	  yttrat	  sig	  över	  inmönstring	  av	  saluki	  från	  Iran.	  HS	  upplevde	  vissa	  oklarheter	  i	  deras	  svar	  
och	  Elisabet	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  ordföranden	  för	  vissa	  förtydliganden.	  
	  
§	  782	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  783	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

	  
	  
§	  784	   Nästa	  möte	  
Ett	  preliminärt	  möte	  lades	  in	  den	  14	  mars	  kl	  19.30	  för	  att	  diskutera	  ev	  tillkommande	  ärenden	  till	  VF.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Jörgen	  Oinonen	  
	  
	  
	  


