
 
 

 

 
 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐08-‐22	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Jörgen	  Oinonen,	  Conny	  Croneryd,	  Tina	  Andersson,	  Bibbi	  Lundberg,	  Rickard	  
Sellin,	  Pekka	  Nykopp,	  Kicki	  Sandell,	  Robert	  Dirksen,	  Malin	  Åberg,	  Sofia	  Lind	  fr	  o	  m	  §	  821	  utställning,	  Yvonne	  
Strömberg	  
	  
§	  815	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna	  efter	  sommaruppehållet.	  
	  
§	  816	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes	  med	  tillägg	  under	  punkt	  §	  827	  Utbildning.	  
	  
§	  817	   Val	  av	  justerare	  
Bibbi	  Lundberg	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  818	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  30	  maj	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  819	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  gick	  igenom	  den	  ekonomiska	  situationen	  där	  vi	  minskar	  i	  medlemsantal.	  Vi	  diskuterade	  
också	  avdelningarnas	  finansiering	  av	  domarkonferensen.	  
	  
§	  820	   PKLC	  
Inget	  sammanträde	  har	  hållits.	  
	  
§	  821	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickad	  Sellin	  arbetar	  vidare	  med	  rasfrågorna.	  
b) Utställning.	  	  Där	  arbetar	  man	  nu	  med	  ev	  förändringar	  av	  2014	  års	  utställningar.	  Euro	  Sigth	  Hound,	  

påbörjat	  inbjudan	  till	  domare.	  
c) Lure	  Coursing.	  	  Den	  diskussion	  som	  varit	  kring	  lottningen	  av	  hundar	  vid	  provet	  på	  Tammsvik	  var	  

helt	  enligt	  reglerna.	  Nästa	  regelrevidering	  sker	  om	  4	  år.	  Johan	  Blomkvist	  har	  lämnat	  PKLC.	  
Databasen	  fungerar	  inte	  och	  man	  ska	  titta	  på	  vad	  som	  finns	  på	  marknaden.	  Nästa	  år	  har	  man	  3	  
internationella	  prov	  och	  7	  nationella	  inplanerade.	  

d) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  När	  det	  gäller	  årsboken	  ska	  man	  fördela	  ansvaret	  mellan	  gruppens	  
ledamöter.	  Fördes	  en	  diskussion	  om	  nästa	  PM-‐nummer	  ska	  innehålla	  ett	  inbetalningskort.	  Jörgen	  
Oinonen	  fick	  i	  uppdrag	  att	  ta	  in	  en	  offert.	  

e) KAPP.	  Robert	  Dirksen	  har	  översänt	  minnesanteckningar	  från	  möte	  där	  man	  diskuterat	  KAPP.	  
f) Hemsidan.	  Fördes	  en	  allmän	  diskussion	  om	  tillgängligheten.	  
g) Domarkonferensen.	  Samtliga	  kompendier	  är	  så	  gott	  som	  klara	  och	  kommer	  att	  skickas	  ut	  som	  USB-‐

minne.	  Vi	  har	  över	  50	  deltagare	  anmälda	  så	  intresset	  har	  varit	  stort.	  



 
 

§	  	  822	   Byte	  av	  rasnamn	  
I	  en	  remiss	  från	  SKK	  fick	  vi	  möjlighet	  att	  yttra	  oss	  över	  byte	  av	  rasnamn.	  	  Den	  aktuella	  rasklubben	  Grains,	  
säger	  nej	  liksom	  Östra	  avdelningen.	  
	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  säga	  nej	  till	  namnbyte	  av	  Chart	  polski	  och	  Magyar	  agar.	  
	  
§	  823	   Charlotte	  Laning	  Vrethammar	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  ta	  in	  ytterligare	  uppgifter	  från	  Whippetklubben.	  
	  
§	  824	   Martin	  Johansson	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  ta	  in	  ytterligare	  uppgifter	  från	  aktuella	  rasklubbar.	  
	  
§	  825	   Helen	  Bjökman	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  ta	  in	  ytterligare	  uppgifter	  från	  Whippetklubben.	  
	  
§	  826	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  827	   Övriga	  frågor	  
I	  verksamhetsplanen	  hade	  vi	  tagit	  upp	  att	  genomföra	  två	  utbildningar	  –	  en	  kassörskurs	  och	  en	  kurs	  i	  
katalogprogrammet.	  Conny	  fick	  i	  uppdrag	  att	  efterhöra	  intresset	  för	  kassörskursen	  och	  Elisabet	  kontaktar	  
Laila	  ang	  kurs	  i	  katalogprogrammet.	  
	  
§	  828	   Nästa	  möte	  	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  3	  oktober	  kl	  19.30.	  
	  
§	  829	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Bibbi	  Lundberg	   	   	  
	  
	  
	  
	  


