
 

 
Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 
2014-10-08 kl 19:30  
 
Närvarande:    Anmäld frånvaro:  
Jörgen Oinonen (Ordförande/Protokollförare) Robert Dirksen 
Tina Andersson 
Rikard Sellin  
Conny Croneryd (Kassör) 
Lisen Ekström  
Malin Åberg  
Pekka Nykopp  
Kicki Sandell  
Sofia Lindh  
Susanne Forsgren (Suppleant)  
Bibbi Lundberg (Suppleant)  
Camilla Johansson (Suppleant) 
 
 
 
 
§49 Mötets öppnande 
 
Jörgen Oinonen hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 19:30 
 
 
§50 Val av protokollförare och justerare 
 
Jörgen valdes att skriva dagens protokoll och till justerare valdes Pekka och Lisen. 
 
 
§51 Godkännande av dagordning 
 
Liggande dagordning fasställdes. 
  
 
§52 Föregående protokoll 
 
Protokollet från 2014-08-27  §38-48 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§53 AU-beslut 
 
Inga AU beslut 
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§54 Ekonomiska frågor 
 
Conny hade skickat in resultat så här långt som visar ett plus på 13 309 kr så här långt och 
medlemsstatistiken som fortfarande är positiv och visar en höjning med 100 fullbetalande 
medlemmar jämfört med samma tid förra året. 
Den positiva medlemsutvecklingen kan till stor del förklaras som en kombination av att 
Conny skickar ut ett 15-tal välkomstbrev till nya vinthundsägare i veckan och att 
medlemshanteringen numera sköts av SKK. I övrigt rapporterar Conny att 
medlemshanteringen från SKK fungerar prickfritt helt utan strul. 
 
 
§55 Ansvarsområden 
 

a) RAS 
Rickard rapporterar att Sloughi har precis blivit fastställd. I övrigt har han påmint 
dels de raser som är kritiska och som skulle ha varit klara 2013 (Azawakh, 
Greyhound, Italiensk Vinthund och Saluki) samt de raser som ska vara klara i år 
(Cirneco dell’Etna, Podenco Ibicenco och Podengo Portugues). Vi tog en allmän 
diskussion om vad man ska göra med de som snart går in på andra året efter de 
skulle ha varit klara och respons saknas från rasklubben. Kravet på att ha ett 
fastställt RAS är inte valfritt utan ett krav från SKK och kommer ingen respons 
måste HS agera utifrån det.  

 
b) Utställningskommitté 

Kicki rapporterade att det fastställda utställningsprogrammet för 2015 med 
korrekta tillfällighetsnummer ligger på dropbox. Även utställningsprogrammet för 
2016 finns där. Det börjar närma sig ansökningsdatum för utställningar 2017 men på 
grund av omläggning till digitalt system är ansökningsdatumet framflyttat. 
Beslutades att rasklubbar och avdelningar ska skicka in sina önskemål till HS senast 
den 15 januari 2015. Uppdras åt Kicki att tillskriva klubbarna om detta. 
 
Som information rapporterar Pekka att östras sommarutställning tillsammans med 
flera rasklubbar eventuellt står utan utställningsplats då Tammsvik flaggar för att 
de ska ha semesterstängt aktuell tidpunkt. Östra har i dagarna haft möte med 
ledningen för Tammsvik men han vet inte för dagen utgången på det mötet. 

 
c) Årsbok och PM nummer 

Malin rapporterar att redaktionskommittén har hunnit haft två redaktionsmöten och 
arbetet med årsboken är i full gång. Tyvärr har redaktionen tappat två medarbetare 
till i år. Per Hedlund är tillfrågad om han vill ställa upp och hjälpa till och har 
tackat ja. Beslutades att Per Hedlund får ingå i redaktionen och HS hälsar honom 
välkommen. Om redaktionen behöver förstärkas mer så återkommer redaktionen 
igen. 
Annonspriset står kvar oförändrat från förra året. 
Malin rapporterar även att deadline för höstens PM nummer är satt till den 31 
oktober. Det ska primärt innehålla kallelser till årsmöten/klubbmöten.  

 
d) Hemsidan 

Conny rapporterar att 2015 års fastställda utställningsprogram ligger ute på 
hemsidan.  
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e) PKLC 
Fem protokoll från PKLC som på grund av teknikstrul med dropbox inte har kommit 
HS tillhanda gick igenom. 
 
§386: Inköp av mätbågar till verksamhetsklubbarna. Beslutades att PKLC kan göra 
det inköpet till redovisad kostnad. 
 
§388: Fysiskt möte för PKLC 8-9 november. Beslutades att PKLC kan hålla mötet 
med det kostnadstak som är meddelat. 
 
§393: Fråga om byte av verksamhetsklubbstillhörighet när man själv väljer att byta. 
Beslutades att samtliga verksamhetsklubbar själv måste föra lista på de personer 
som bytt verksamhetsklubbar som kan användas tillsammans med ordinarie 
medlemslista. Det finns ingen teknisk möjlighet att särskilja detta på ett ordinarie 
medlemsutdrag. 
 
Allmänt PKLC: HS noterar att det inte finns någon ekonomiskt rapport i något av de 
fem protokoll som behandlades idag. Uppdrogs åt Jörgen att tillskriva PKLC kassör 
och be om att få aktuell balans och resultatrapport på detta verksamhetsår. 
 
Allmänt PKLC: Fråga om den direktjustering av PKLC protokoll som görs idag är 
korrekt. Visserligen är PKLC en kommitté men frågan bör ändå utredas. Uppdrogs 
åt Camilla att fråga SKK om detta. 

 
f) Kapp 

Då Robert saknas på detta möte bordläggs denna punkt. 
 
 

§56 Status på västra avdelningen 
 
Inget att rapportera 
 
 
§57 Skrivelser                                 

a) Arvid Göransson utökning av rasregister (Azawakh, Chart Polski, Galgo Espanol, 
Magyar Agar, Sloughi, Skotsk Hjorthund, Italiensk Vinthund och Greyhound). 
Arvid är redan auktoriserad på samtliga våra grupp.5 hundar samt på fem av våra 
grupp.10 hundar. I Sverige har han dömt fem av raserna dvs. under hälften av de 
raser som han redan har auktorisation för och dessa nya ansökningar representerar 
resten av grupp.10. 
HS inser vikten av att utbilda nya domare för att få en kontinuitet på välutbildade 
svenska domare på våra raser men vi vill även poängtera vikten av att skynda 
långsamt. Beslutades att säga nej till Arvids ansökningar och önska honom 
välkommen tillbaka när han har dömt fler vinthundar. Uppdras åt Lisen att svara 
Arvid/SKK i enlighet med styrelsens beslut. 
 

b) Skrivelse från Borzoi-Ringen med frågor omkring SRD anvisningarna som har blivit 
fastställt. Enligt anvisningarna har ett ”nytt problem” tillkommit i anvisningarna 
utan att varken vi eller rasklubben har blivit tillfrågade. Klubben skulle författa en 
skrivelse till SKK. Uppdras åt Jörgen att skriva till Borzoi-Ringen och höra vad som 
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har hänt i ärendet. Beslutades att vidarebefordra eventuell skrivelse om de så 
önskar. 

c) Skrivelser från SKK angående nomineringar till SKK Förtjänsttecken och 
Hamiltonplaketten som ska vara hos SKK senast den 31 december. Uppdras åt Lisen 
att tillskriva avdelningar och rasklubbar att vi behöver ha in deras eventuella 
nominering senast den 17 november. 

 
 
§58 övriga frågor 
 
HS har observerat att en ansluten rasklubb verkar dras med stora bekymmer och Conny 
noterade bland annat att en utbetalning gjordes mycket försenat från klubbens konto av en 
person som inte är konstituerad till kassör. Vid en närmare granskning finns det fler brister 
i konstituerande protokollet samt att revisorerna vid förra årsmötet inte ville 
rekommendera ansvarsfrihet för avgående styrelse. HS kommer inte heller i kontakt med 
varken ordförande eller den person som enligt hemsidan är kassör. Beslutades att skicka 
en skrivelse till klubben med frågor om hur de ser på framtiden och om hur det går att lösa 
de brister som finns. Uppdras åt Jörgen att författa skrivelsen och skicka ut till HS för 
godkännande innan den skickas till klubben. 
   
 
§59 Kommande möten 
 
19 november 2014 19:30 (Telefonmöte) 
7 januari 2015 19:30 (Telefonmöte) 
 
 
§60 Avslutning 
 
Jörgen tackade alla för uppmärksamheten under ett långt med produktivt möte och 
avslutade mötet kl 22:20. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Jörgen Oinonen (Ordförande/protokollförare) 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………………..  …………………………………………………… 
Pekka Nykopp (justerare)   Lisen Ekström (justerare) 
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