
 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2013-‐06-‐04	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Jörgen	  Oinonen,	  Rickad	  Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  Sofia	  Lind	  §	  927-‐
930,	  Robert	  	  Dirksen	  §	  927-‐930,	  Tina	  Andersson,	  Yvonne	  Strömberg,	  Bibbi	  Lundberg,	  Susanne	  Forsgren,	  	  
Jonny	  Hedberg	  §	  927-‐930	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Malin	  Åberg,	  Pekka	  Nykopp	  
	  
§	  927	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  Hon	  hälsade	  också	  Jonny	  Hedberg	  välkommen	  som	  
kommer	  att	  delta	  under	  punkten	  PKLC.	  
	  
§	  928	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  929	   Val	  av	  justerare	  
Bibbi	  Lundberg	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  930	   PKLC	  

a) Delegationsordning	  
Diskuterades	  framtaget	  förslag	  till	  ny	  delegationsordning.	  Jonny	  Hedberg	  fick	  i	  uppdrag	  att	  till	  nästa	  
sammanträde	  föra	  in	  de	  förslag	  till	  ändringar	  som	  diskuterats.	  
	  
b) Funktionärsärende	  
PKLC	  har	  beslutat	  att	  frånta	  auktorisation	  som	  licensgivare	  från	  tre	  funktionärer.	  	  De	  tre	  funktionärerna	  
har	  haft	  möjlighet	  att	  komma	  in	  med	  sina	  synpunkter	  till	  PKLC	  som	  föreslår	  HS	  att	  frånta	  aukorisationen	  
från	  två	  och	  att	  lämna	  den	  tredje	  utan	  åtgärd.	  
	  
Efter	  det	  har	  det	  förekommit	  diskussioner	  om	  beslutet,	  bl	  a	  har	  ordförande	  för	  	  VKLC	  V	  tillskrivit	  HS.	  
	  
Eftersom	  det	  är	  viktigt	  att	  för	  lure	  coursingverksamheten	  att	  reglerna	  följs,	  bl	  a	  inför	  Naturvårdsverkets	  
tillståndsgivning,	  beslutar	  HS	  att	  frånta	  auktorisationen	  från	  två	  av	  licensgivarna.	  Den	  tredje	  återfår	  
den.	  
	  
HS	  anser	  dock	  att	  PKLC	  bör	  bli	  tydligare	  och	  snabbare	  med	  sin	  information.	  Vi	  uppmanar	  också	  PKLC	  att	  
genomföra	  en	  utbildning	  för	  funktionärer	  där	  man	  gå	  igenom	  regelverket	  för	  LC-‐verksamheten.	  PKLC	  
ska	  genomföra	  utbildningen	  senast	  den	  1	  september.	  
	  
c) Onlineanmälan	  
Det	  har	  uppmärksammats	  att	  det	  är	  svårt	  att	  göra	  en	  onlineanmälan.	  Jessica	  Bolander	  kommer	  att	  
åtgärda	  detta.	  



 
 
	  

	  
	  
§	  931	   Protokoll	  
Protokollen	  från	  VF	  2013,	  det	  konstituerande	  HS-‐mötet	  samt	  HS	  2-‐dagarsmöte	  lades	  med	  godkännande	  till	  
handlingarna.	  	  
	  
§	  932	   PKLCs	  protokoll	  
Då	  inget	  protokoll	  förelåg	  bordlades	  frågan.	  
	  
§	  933	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  har	  lämnat	  en	  skriftlig	  information	  om	  ekonomin	  som	  godkändes.	  
	  
§	  934	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  	  Irländsk	  Varghund	  kommer.	  
b) Utställning.	  En	  officiell	  utställning	  för	  Faraohundar	  har	  inte	  tillräckligt	  många	  hundar.	  Inget	  besked	  

om	  man	  kan	  ställa	  in.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Euro	  Sigth	  Hound.	  Informationsbroschyr	  kommer	  att	  delas	  ut	  i	  Ungern.	  

c) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  PM-‐numret	  kommer	  nästa	  vecka.	  
d) KAPP.	  Bordläggs.	  
e) Hemsidan.	  Kommer	  att	  uppdateras	  till	  hösten.	  

	  
§	  935	   Kontaktperson	  Podengoklubben	  
HS	  beslöt	  att	  utse	  Pekka	  Nykopp	  till	  kontaktperson.	  
	  
§	  936	   Björn	  Einarsve	  –	  ansökan	  om	  vidareutbildning	  
HS	  beslöt	  att	  bordlägga	  frågan	  och	  inhämta	  yttrande	  från	  Varghundklubben.	  
	  
§	  937	   Michael	  Johansson	  –	  ansökan	  om	  vidareutbildning	  
HS	  beslöt	  att	  säga	  ja	  till	  Michaels	  ansökan.	  
	  
§	  938	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  939	   Övriga	  frågor	  
SKK	  har	  tillfrågat	  oss	  om	  att	  använda	  en	  7-‐årig	  greyhoundtik	  för	  parning	  för	  första	  gången.	  HS	  är	  mycket	  
tveksamma	  till	  att	  para	  någon	  för	  första	  gången	  på	  en	  så	  gammal	  hund.	  
	  
§	  940	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  21	  augusti	  kl	  19.30.	  
	  
§	  941	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  önskade	  alla	  en	  trevlig	  sommar.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Bibbi	  Lundberg	  
	  



 
 
	  
	  
	  


