
STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOSIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 
2015-01-07 kl 19:30  
 
Närvarande:     Anmäld frånvaro:  
Jörgen Oinonen (Ordförande/Protokollförare)  Robert Dirksen 
Tina Andersson    Sofia Lindh  
Rikard Sellin     Camilla Johansson 
Malin Åberg     Lisen Ekström  
Pekka Nykopp    Conny Croneryd 
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant)  Kicki Sandell  
Susanne Forsgren (tjänstgörande suppleant) fr.o.m § 79 
 
 
§ 74  Mötets öppnande 
 Jörgen Oinonen hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
 
§ 75 Val av protokollförare och justerare 

Jörgen Oinonen valdes att föra dagens protokoll och till justerare valdes Bibbi 
Lundberg och Tina Andersson. 

 
 
§ 76 Godkännande av dagordning 
 Liggande dagordning godkändes 
 
 
§ 77 Föregående protokoll 

Det justerade protokollet från 2014-11-19 gicks igenom och det framgår enligt 
§ 71 b) att uppdraget till Jörgen att tillskriva SRIV angående stadgarna kvarstår. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
 
§ 78 AU-beslut 

AU-beslut 1:2015 föredrogs angående inköp av telefonkonferenstjänst från Affinity 
Telecom AB till en kostnad av 125 kr/månad. Styrelsen fastställde beslutet. 

 
 
§ 79 Ekonomiska frågor 

Conny Croneryd har gjort klart bokslut för både HS och för Västra avdelningen och 
delgett styrelsen dessa. Conny har även skickat in medlemsantalet för 2014 som 
visar på ett ökat medlemsantal för samtliga avdelningar. Då Conny saknas på mötet 
så bordläggs övriga ekonomiska frågor. 

 
 
§ 80 Rapport ansvarsområden 

a) RAS 
Rikard Sellin rapporterar att han har fått besked från SvSR att de räknar med att 
vara klara med sitt RAS vid detta årsskifte. 
 
GRAINS har inkommit med ett RAS gällande Azawakh som Rikard hade några 
anmärkningar på och det har återsänds till GRAINS för justeringar. 
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Sen tidigare har vi besked från SRIV att även de ska bli klara med sitt RAS nu vid 
årsskiftet. 
 

b) Utställningskommittén 
Senast den sista januari ska önskemålen och officiella utställningar 2017 ha 
kommit in till kommittén från avdelningar och rasklubbar. Berörda klubbar inom 
organisationen är meddelade om detta. 
 
Bibbi Lundberg hade en fråga om de inventarier som tillhör Västra avdelningen 
som i dagsläget ligger i Skaraborgs Kennelkubbs förråd ska vara kvar då de i så 
fall måste fakturera hyra för förrådet. Uppdrogs åt Jörgen att gå igenom 
tidigare insända inventarielistor och i samråd med Conny besluta hur vi gör med 
materialet. 
 
Uppdrogs åt Bibbi att även kolla med Tånga Hed om platsen är tillgäng för en 
utställning 2017. Helst samma helg som Avesta eller annars midsommarhelgen. 
 

c) Årsbok och PM nummer 
Arbetet med årsboken flyter på och det finns inget att rapportera från 
redaktionskommittén i nuläget. 
 
Det har framkommit att tryckeriet använde en gammal adresslista vid utskicket 
av senaste PM numret vilket har lett till att inte alla har fått sitt exemplar. 
Conny har en dialog med tryckeriet för att ställa det till rätta. 
 

d) Hemsidan 
Inget att rapportera 
 

e) PKLC 
Det framgår att reglerna för deltagande i bruksklass som började gälla 
2015-01-01 utestänger samtliga av våra grupp 5 hundar samt Whippet och 
Italiensk Vinthund ar deltaga i bruksklass på utställning då de inte uppfyller nya 
hårdare krav för att få WCC. Den här frågan känner vi att vi måste titta närmare 
på. Återremitteras för inhämtande av mer information. 
 
Eftersom både Robert Dirksen och Camilla Johansson saknas på detta möte 
bordlägges resten av den här punkten. 
 

f) Kapp 
Bordlägges 

 
 
§ 81 Skivelser 
 Inga skrivelser som kräver åtgärd föreligger 
 
 
§ 82 VF 2015 

a) Tidpunkt 
Två olika datumförslag i april lades fram. Då vi vill ha en så god uppslutning som 
möjligt från hela styrelsen så beslutades det att dessa får gå på remiss via mejl 
så att samtliga kan svara. Uppdrogs åt Jörgen att skicka ut datumen till övriga. 
 

2 
 



STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOSIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

b) Plats 
Två förslag på plats lades fram, dels Arlanda Hotellby där vi har varit i några år 
samt ett nytt förslag, Quality Airport Hotell Arlanda. Även det i Arlandastad. 
Beslutades att ta in offert från båda hotellen och utifrån det bestämma plats. 
 

c) Styrelsens uppdrag från föregående VF 
Styrelsen fick i uppdrag att lösa situationen med Västra under detta 
verksamhetsår och detta är fortfarande pågående. 
 

d) Verksamhetsrapport 
Samtliga behöver inkomma med en rapport från deras ansvarsområde. 
Beslutades att Jörgen sammanställer vem som skriver vad och skickar ut till 
samtliga. 

 
 
§ 83 Övriga frågor 

En ansökan om att utöka sitt rasregister har inkommit från exteriördomaren Eva 
Liljekvist-Borg på raserna Saluki, Greyhound, Italiensk Vinthund samt Borzoi. Eva 
har blivit antagen till SKK:s gruppallroundutbildning och är sen tidigare redan i 
utbildning på några av våra raser varav några är klara. Eva fick även chansen att 
göra aspiranttjänstgöring på Italiensk Vinthund på Stockholms Hundmässa för den av 
oss godkände aspirantdomaren Per Iversen med ett för rasen högt deltagarantal. 
Även detta behöver Eva få godkänt för. 
Beslutades att godkänna Evas ansökan på ovan nämnda raser samt godkänna 
aspiranttjänstgöringen 2014-12-14 på Stockholms Hundmässa. Uppdrogs åt Jörgen 
att skicka protokollsutdrag till SKK DK samt till Eva. 

 
 
§ 84 Nästa möte 
 Telefonmöte den 18 februari 2015 kl 19:30 
 
 
§ 85 Avslutning 
 Jörgen tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet klockan 21:00 

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande/Protokollförare 
 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Bibbi Lundberg   Tina Andersson 
Justerare    Justerare   
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