
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2013-03-14 
 
Närvarande:  Elisabet Levén, Malin Åberg, Jörgen Oinonen, Tina Andersson, Conny Croneryd, Rickard Sellin, 
Yvonne Strömberg, Robert Dirksen, Pekka Nykopp, Kicki Sandell § 891-893, + § 895 
 
Lämnat återbud: Sofia Lind, Mats Guldenhed 
 
§ 891 Öppnande 
Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 892 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 893 Val av justerare 
Jörgen Oinonen valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 894 Föregående protokoll 
Protokollet från den 26 februari lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 895 Vinthundfullmäktige 
Vi gick igenom handlingarna som ska skickas ut till delegaterna. Vi enades om att lägga till Kurs i 
Föreningsteknik i förslag till Verksamhetsplan. 
 
Handlingar som saknas är revisionsberättelse och budget för PKLC. Robert fick i uppdrag att ta fram dessa 
handlingar. 
 
§ 896 Johnny Andersson – ansökan om vidareutbildning 
Styrelsen beslöt att godkänna Johnny Andersson ansökan. 
 
§ 897 Henrik Härling – ansökan om vidareutbildning 
Styrelsen beslöt att godkänna Henrik Härling ansökan. 
 
§ 898 Skrivelse från Annika Jansson ang Licensbok LC 
Vi har fått en skrivelse från Annika Jansson ang beslutet som fattas om införande av nyordning för 
Licensboken. Hon ifrågasätter om beslutet fattas på felaktiga grunder och undrar om beslutet kan rivas 
upp? 
 



 

 

Styrelsen diskuterade detta och beslöt att en utvärdering ska göras om 1 år och därefter sker en 
omprövning. Robert Dirksen fick i uppdrag att tillskriva Annika Jansson och informera om HS beslut. 
 
§ 899 Rapport ang verksamhetsklubbens Västras bokslut 
Elisabet Levén har varit i kontakt med Föreningskommittén på SKK som framhöll att bokslutet med 
ingående- och utgående balans måste vara korrekt. 
 
Hon har skrivit till LC Västra styrelse och föreslagit att de själva ska göra nytt bokslut som revideras, eller 
att Conny Croneryd upprättar nytt bokslut. 
 
Det nya bokslutet ska sedan godkännas av HS. 
 
§ 900 Norra avdelningen – ansökan om bidrag för utbildning 
Norra avdelningen har inkommit med skrivelse om att få bidrag för en utbildning i Föreningsteknik. 
Eftersom HS i sin verksamhetsplan för 2013 har en kurs i Föreningsteknik uppmanas de att delta i den. 
 
§ 901 Motioner till Kennelfullmäktige 
Whippetklubben har inkommit med en motion ang betalningsrutiner för SKK. HS tillstyrker motinen. 
 
Jörgen föreslog att Elisabet och han får i uppdrag att skriva en motion om att SKK ska lägga ut 
raskompendierna som tas fram till domarkonferenser för nedladdning. HS tillstyrker att motionen skrivs. 
 
§ 902 Skrivelser 
En av skrivelserna som inkommit gäller SKKs domarregister som gäller prov/tävlingsdomare. Robert 
Dirksen fick i uppdrag att svara på denna. 
 
I övrigt lades skrivelserna till handlingarna. 
 
§ 903 Övriga frågor 
Överdomare Charlotte Andersson behöver intyg att hon utsetts till överdomare. Robert Dirksen tar fram 
underlag till Elisabet som sedan skickar det vidare till SKK. 
 
§ 904 Nästa möte 
Om behov finns inför VF hålls nästa möte den 17 april. 
 
§ 905 Avslutning 
Elisabet Levén avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
 
 
Yvonne Strömberg 
 
Justeras: 
 
 
Elisabet Levén   Jörgen Oinonen 


