
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2013-‐08-‐21	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Jörgen	  Oinonen,	  Robert	  Dirksen,	  Malin	  Åberg,	  Bibbi	  
Lundberg,	  Yvonne	  Strömberg,	  Jonny	  Hedberg	  §	  944,	  §	  946,	  §	  947	  a-‐c)	   	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Rickard	  Sellin,	  Sofia	  Lind,	  Tina	  Andersson,	  Pekka	  Nykopp,	  Susanne	  	  Forsgren,	  Kicki	  
Sandell	  
	  
§	  944	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna	  till	  det	  första	  mötet	  efter	  sommaren.	  
	  
§	  946	   Val	  av	  justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  947	   PKLC	  

a) Delegationsordning	  
Jonny	  Hedberg	  föredrog	  förslag	  till	  delegationsordning	  som	  bordlades	  på	  mötet	  den	  4	  juni	  2013.	  HS	  
beslöt	  att	  godkänna	  delegationsordningen.	  
	  
b) Funktionärsärende	  
De	  två	  avstängda	  funktionärerna	  har	  genomgått	  en	  utbildning	  den	  19	  juni.	  Tre	  eximinatorer	  har	  gått	  
igenom	  deras	  svar	  och	  beslöt	  att	  godkänna	  dessa	  men	  att	  de	  ska	  komplettera	  sina	  kunskaper	  med	  
innehållet	  i	  kapitel	  4.6	  i	  PKLCs	  anvisningar.	  
	  
HS	  beslöt	  att	  de	  avstängda	  funktionärerna	  ska	  få	  återta	  sina	  roller	  som	  funktionärer	  och	  att	  
avstängningen	  hävs.	  
	  
c) Arbetsgrupp	  för	  Skandinaviskt	  Lure	  Coursing	  EM	  2016	  
HS	  beslöt	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp	  med	  Jonny	  Hedberg	  som	  ordförande.	  Jonny	  får	  fritt	  tillsätta	  övriga	  
ledamöter	  i	  arbetsgruppen.	  	  
	  
Elisabet	  tackade	  Jonny	  Hedberg	  för	  det	  arbete	  han	  lagt	  ned	  på	  delegationsordningen	  och	  önskade	  lycka	  
till	  med	  arbetsgruppen.	  
	  
d) Protokollet	  från	  den	  5	  augusti	  godkändes.	  HS	  uttryckte	  också	  sig	  mycket	  positivt	  till	  de	  framgångar	  

PKLC	  haft	  i	  EM	  och	  det	  bör	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  diskuterade	  också	  om	  man	  kan	  delta	  på	  träningar	  osv	  utan	  att	  betala	  medlemsavgift.	  HS	  anser	  att	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  man	  kan	  delta	  en	  gång	  för	  att	  se	  om	  verksamheten	  passar.	  HS	  beslöt	  att	  medlemsavgift	  ska	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inbetalas	  om	  man	  deltar	  i	  LC-‐verksamheten.	  
	  

	  



 
 
e) Övrigt	  

Diskuterades	  de	  inköp	  av	  datorer	  och	  skrivare	  som	  behöver	  inköpas	  för	  att	  kunna	  använda	  det	  nya	  
systemet	  som	  är	  under	  framtagande.	  Robert	  Dirksen	  tar	  fram	  underlag	  till	  nästa	  HS-‐möte	  
	  

§	  945	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  948	   Protokoll	  
Protokollen	  från	  den	  4	  juni	  och	  2	  augusti	  godkändes.	  
	  
§	  950	   Ekonomiska	  frågor	  (Hoppade	  över	  §	  949,	  på	  dagordningen,	  Yvonne)	  
Conny	  rapporterade	  att	  inte	  mycket	  hänt	  under	  sommaren	  men	  tror	  inte	  att	  medlemsbortfallet	  blir	  så	  
stort.	  
	  
§	  951	   Ansvarsområden	  
a) RAS	  
Rickard	  Sellin	  har	  meddelat	  via	  e-‐post	  att	  GRAIS	  är	  i	  princip	  färdiga	  med	  RAS	  för	  Podenco	  Canario	  och	  
Podenco	  Ibicenco.	  
	  
b) Utställning	  
Bibbi	  Lundberg	  meddelade	  att	  de	  måste	  byta	  datum	  för	  Tånga	  Hedutställningen.	  Bibbi	  återkommer	  när	  
Västras	  styrelse	  har	  kommit	  fram	  med	  nytt	  förslag	  på	  utställningsplats	  eller	  utställningsdatum.	  
	  
Bibbi	  och	  Pekka	  har	  också	  tagit	  fram	  förslag	  på	  offerter	  så	  att	  man	  kan	  göra	  gemensamma	  inköp	  av	  
rosetter.	  Offerterna	  skickas	  ut	  till	  HS	  så	  vi	  kan	  ta	  beslut	  på	  nästa	  sammanträde.	  
	  
Elisabet	  uppmanade	  alla	  som	  ska	  delta	  på	  utländska	  utställningar	  att	  ta	  med	  sig	  flyers	  för	  Euro	  Sight	  
Hound.	  
	  
c) Årsbok	  och	  PM-‐nummer	  
Årsboken	  kommer	  snart	  att	  ha	  sitt	  första	  sammanträde.	  PM-‐numret	  kommer	  ut	  i	  oktober	  och	  där	  måste	  
vi	  påminna	  om	  medlemsavgiften.	  Adresslappen	  kommer	  även	  att	  ha	  medlemsnumret.	  
	  
d) KAPP	  
Inte	  mycket	  har	  hänt.	  
	  
e) Hemsidan	  
Jessica	  håller	  på	  med	  internetanmälan.	  
	  
§	  952	   Överflyttning	  av	  rasansvar	  
Faraohundklubben	  önskar	  ta	  över	  rasansvaret	  för	  	  Cirneco	  dell	  Etna.	  HS	  säger	  i	  princip	  ja	  till	  detta	  men	  
Yvonne	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  GRAINS,	  som	  idag	  har	  rasansvaret,	  för	  att	  höra	  vad	  de	  anser.	  
	  
§	  953	   Eva	  Liljekvist-‐Borg,	  utökning	  av	  rasregister	  
HS	  beslöt	  att	  säga	  ja	  till	  Evas	  ansökan	  under	  förutsättning	  att	  hon	  närvar	  vid	  någon	  LC-‐verksamhet.	  
	  
§	  994	   Anita	  Whitmarsh,	  utökning	  av	  rasregister	  
HS	  beslöt	  att	  säga	  ja	  till	  Anitas	  ansökan.	  
	  
§	  955	   Skrivelser	  
Inga	  skrivelser	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  956	   Övrigt	  
HS	  beslöt	  att	  ge	  Conny	  i	  uppdrag	  att	  inköpa	  en	  blomma	  till	  Tina	  Andersson.	  



 
 
§	  957	   Nästa	  möte	  
Nästa	  HS-‐möte	  hålls	  den	  17	  september	  kl	  19.30.	  
	  
§	  958	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	   	   Jörgen	  Oinonen	  
	  

	  
	  
	  


