
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2014-04-09 

Närvarande: Elisabet Levén, Conny Croneryd, Jörgen Oinonen, Rickard Selin, Kicki Sandell, Tina 

Andersson, Malin Åberg, Pekka Nykopp, Bibbi Lundberg, Yvonne Strömberg, Jonny Hedberg 

Lämnat återbud: Robert Dirksen, Susanne Forsberg 

 

§ 1 Öppnande                                                                                                                                       

Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning                                                                                                  

Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 3 Val av justerare                                                                                                                            

Kicki Sandell valdes att justera dagens protokoll. 

§ 4 Protokoll 2014-03-12                                                                                                         

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

§ 5 Ekonomiska frågor                                                                                                                

Conny Croneryd rapporterade om inkomna medlemsavgifter. 178 påminnelser har skickats ut. I 

övrigt har inget hänt på det ekonomiska området. 

§ 6 PKLC                                                                                                                                                                                 

Sofia Lind rapporterade om en kraftig nedgång i anmälningarna på grund av de ökade veterinärskost-

naderna och att man idag kör 1 dag i stället för 2 dagar. En skrivelse har skickats till Jordbruksverket 

där man ber om dispens för veterinärskostnaden eftersom man har så få skador. 

§ 7 Ansvarsområden 

a) Ras.Rickad rapporterade vilka raser som är kvar att arbeta med. Rapportera om detta på VF. 

b) b) Utställning. Köpingsutställningen – flytta från söndag till lördag. Ljungbyhed – ser bra ut. 

Salukiringen – juniorer lördag, veteraner söndag. Får inte enl SKK. Tånga Hed –Västra får 

sponsorspengar 2014 och 2015. Ett 3-års utställningsavtal är undertecknat.  

c) Årsbok. Kommer inom några veckor. 50 överex. 

d) Hemsidan. Inget att rapportera. 

§ 8 Vinthundfullmäktige                                                                                                                                              

Elisabet Levén meddelade att Jonny Hedberg ställer upp som ordförande och Maud Lundwall som 

sekreterare på VF. 

a) Dagordning. Godkändes efter vissa justeringar bl a att ta upp Västra avdelningens situation.     

b) Verksamhetsberättelse.  Godkändes. 

c) Verksamhetsplan.  Bl a fortsätta arbeta med ras. 

d) Stadgar. Jonny Hedberg gick igenom stadgarna och de förslag som inkommit. Han utarbetar 

nytt förslag som skickas till Vinthundfullmäktige. 



e) Motioner. Två motioner har inkommit från Norra avdelningen. En motion handlar om 

poängkort som HS ställer sig bakom. Den andra motionen handlar om anmälningsavgifter 

som HS yrkar avslag på. 

f) PKLCs verksamhetsberättelse. Finns inget underlag. 

g) Valberednings förslag. Skickas ut till VF. 

§ 9  Stadgar Faraohund och Irländsk Varghund                                                                            

HS beslöt att godkänna deras stadgar. 

§ 10 Kurs i föreningsteknik och för kassörer                                                                                     

HS beslöt att ställa in de planerade kurserna på grund av för få anmälningar. 

§ 11 Nästa möte                                                                                                                                   

Nästa möte hålls den 24-25 maj efter VF-mötet och Moa Perssons föreläsning. 

§ 12 Avslutning                                                                                                                            

Elisabet Levén avslutade mötet och tackade för den tid som varit då hon nu avgår som ordförande i 

föreningen. 

Vid protokollet 

Yvonne Strömberg 

Justeras: 

Elisabet Levén   Kicki Sandell 

 

 

  


