
 

Protokoll fört vid Vinthundklubbens huvudstyrelse ordinarie telefonmöte 2014-07-02 
 
Närvarande:    Anmäld frånvaro: 
Jörgen Oinonen (Ordförande)  Robert Dirksen 
Malin Åberg    Camilla Johansson 
Bibbi Lundberg 
Susanne Forsgren (tjänstgörande suppleant) 
Tina Andersson 
Lisen Ekström 
Pekka Nykopp 
Conny Croneryd 
Sofia Lindh 
Rickard Sellin  
Kicki Sandell (från § 27) 
 
 
§ 25 Mötets öppnande 
 
Jörgen hälsade alla deltagare välkomna och öppnade mötet 
 
§ 26 Val av mötessekreterare och justerare 
  
Susanne Forsgren valdes till dagens protokollförare 
Lisen Ekström valdes till att justera dagens protokoll 
 
§ 27 godkännande av dagordning 
 
Den föreliggande dagordningen godkänndes 
 
§ 28 Föregående protokoll 
  

a) 2014-05-24 konstituerande möte 
 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
b) 2014-05-24/25 
 
Godkändes efter smärre ändringar och lades till handlingarna 

 
§ 29 AU-beslut 
 

a)  Inköp av dator samt tillhörande bredband till registrator i PKLC 
 
Beslutet fastställdes  

  
§ 30 Ekonomiska frågor 
  



 Conny redovisade det ekonomiska resultatet som även skickats via mail till hela 
styrelsen.  

 Ekonomin är god. 

 Medlemsantalet stabilt. 

 Förslag på nya aktiviteter till nästa års VF bör vi börja fundera på. 

 Diskussion kring västra avdelningens ekonomi går under § 33. 

 Malin kontatar SRIV för att reda ut en frågeställning. 
 
§ 31 Rapport ansvarsområden 
 

a)  RAS 
Svenska Faraohund - och Cirneco dell’Etna-klubben skall färdigställa RAS för Cirneco 
dell´Etna  

Ras för Sloughi är inskickad till SKK och vi väntar på svar  

Ytterligare sju klubbar ska bli klara under året, Richard kontaktar dem. Finns dokument 
som uppdateras kontinuerligt på dropbox under ”RAS inom SVVK” 

 
b)  Utställningskommitté 

 Rasklubbar och avdelningar ska ta ansvar för sina arrangemang och inbjudna 
domare. Skrivelse till rasklubb/-ar som har fått synpunkter på sina arrangemang 
kommer att skickas ut av utställningskommittén. Hur man sköter sina 
arrangemang kommer påverka när man ansöker om nya. 

 Tånga Hed är genomförd med knappa resurser och lågt deltagarantal 

 2016 års utställningar är godkända från SKK och kommer att skickas ut inom kort 
efter tillägg 

 
c)  Årsbok och PM nummer 
Inget nytt att rapportera 
 
d)  Hemsidan 
Eurosighthound logotype ligger kvar på hemsidan året ut med länk till resultaten. 
 
e)  PKLC 

 Ingen rapport har inkommit 

 HS har noterat att den diskuterade veterinäravgiften har avyttrats på våra 
nationella prov 

 Camilla Johansson kommer ingå som kontaktperson för PKLC, uppdateras på 
hemsidan under ansvarsområden 

 
f) Kapp 
Ingen rapport har inkommit 

 
 
§ 32 Bordlagda frågor 
 
Uppfödarmedaljen beslutades att tilldelas kennlarna 

 Mandinah, Afghanhund - Christina Gustavsson 

 Galerita Hjorthund - Cecilia & Ylva Nordström 

 Volante, Saluki - Anne & Ola Edberg 

 Klenod’s, Whippet - Inger Carlsson  
 



 Medaljen med diplom utdelas under sedvanlig ceremoni 

 Information till nya medlemmar i styrelsen. Jörgen presenterade sina stöttepelare 
inom styrelse och föreningsarbete och betonade vikten av ett gott föreningsarbete 
En länk till det föreningspaket som SKK har sammanställt inom området för alla att 
ta del av kommer att läggas ut. 

 
§ 33 VF beslut tillsättande av Kommitté angående Västra 
 
Jörgen fick i uppdrag av VF att tillsätta en kommitté vars uppgift ska vara hur vi ska gå 
vidare med västra avdelningen som idag ligger vilande 
Diskussioner har förts och ett inledande möte med inbjudna avdelningar kommer hållas 
inom kort 
Beslutades att vänta med ett beslut i frågan om kapitalet men betonade vikten av att 
kapitalet hålls låst för en ev uppstart av avdelningen. 
  
§ 34 Skrivelser 
 

a)  Fråga från Henrik Härling att få använda Arne Foss och Marjatta Pylväneinen som 
aspirantdomare 5-6 juli 
Frågan bifalles och Henrik Härling kontaktas om beslutet 

 
§ 35 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor  
 
§ 36 Nästa möte 
 
Nästa möte onsdag 27 augusti 19.30 

 
 
§ 37 Avslutning 
 
Jörgen tackade för ett bra möte och önskade alla en trevlig sommar 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Susanne Forsgren (protokollförare) 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………………..  …………………………………………………… 
Jörgen Oinonen (ordförande)  Lisen Ekström (justerare) 


