
STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2015-08-26 
kl 19:00  
 
Närvarande:     Frånvarande: 
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)  Tina Andersson 
Conny Croneryd    Lisen Ekström 
Pekka Nykopp    Sofia Lindh 
Per Hedlund 
Malin Åberg 
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant) 
Gunny Blomgren (tjänstgörande suppleant) 
Camilla Johansson (tjänstgörande suppleant) 
Mattias Lindell (suppleant) 
 
§ 162 Mötets öppnande 
Jörgen hälsade alla välkomna till kvällens möte. 
 
§ 163 Val av protokollförare och justerare 
Till protokollförare valdes Jörgen och till justerare valdes Kicki och Gunny 
 
§ 164 Godkännande av dagordning 
Liggande dagordning fastställdes 
 
§ 165 Föregående protokoll 

a) Protokoll 2015-07-01 
Protokollet föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
§ 166 AU Beslut 

a) AU beslut 3:2015 
Styrelsen fastställde beslutet att godkänna Eva Borgs ansökan om vidareutbildning. 
 
b) AU beslut 4:2015 
Styrelsen fastställde beslutet att PKLC kan tillsätta Monica Edvinsson som ny registrator 
efter avgående Susannah Thyni med samma rasansvar som henne. 

 
§ 167 Ekonomiska frågor 
Conny rapporterade att resultatet så här långt är 5 090 kr. Övriga kostnader för året 
kommer att bli medverkan på KF2015 samt medverkan på en raskonferens i höst. Under 
senaste månaden har cirka 50 välkomstbrev gått ut till nya hundägare. Ungefär ett 20-tal 
nya medlemmar kommer till per månad och vid juli månad utgång hade vi 1333 
fullbetalande, 194 familje- och 14 valpgåvomedlemmar.  
 
§ 168 Rapport ansvarsområden 

1) RAS 
Per rapporterade att fyra rasklubbar ligger uppe för revidering och att han har haft 
kontakt med två av dem sen senaste mötet. Greyhound har skickat in ett färdigt 
förslag i början av juli som har kommit i retur med synpunkter som måste åtgärdas. 
Saluki har meddelat att deras RAS i stort sett är klart för inlämning. Per 
rapporterade vidare att han håller kontakten med klubbarna för Italiensk vinthund 
och Cirneco dell’Etna som kvarstår att revidera. 
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2) Utställningskommitté 
Inget att rapportera  
 

3) Årsbok och PM nummer 
Redaktionen kommer inom kort att hålla sitt första möte inför årsboken 2015.  
 

4) Hemsidan 
Fortfarande saknas kalendern för 2016. Jörgen vet att han har en kopia. Uppdras åt 
Jörgen att skicka den till Jessica 
 

5) PKLC 
a) Genomgång av protokoll #40 2015-07-07 
Protokollet gicks igenom och fastställdes. 
 
b) Genomgång av protokoll #41 2015-07-29 
Protokollet gicks igenom och efter ett förtydligande angående på § 552 fastställes 
det. 
 
c) Genomgång av protokoll #42 2015-08-25 
HS har vissa frågetecken gällande detta protokoll. Beslutades att bordlägga detta 
tills dessa frågetecken är besvarade. 
 
d) Övriga frågor 
Camilla rapporterade att provet i Bjurholm där PKLC beviljade dispens gällande 
antalet deltagande hundar flöt på fint utan något strul.  
 

6) Kapp 
PKLC har fått i uppdrag att utreda frågan om en verksamhetsklubb för kapp och 
Camilla rapporterar att det arbetet är påbörjat. 

 
§ 169 Ansökan om vidareutbildning 
Förelåg en ansökan från Carina Ekvall (Knl. Xciting) som önskar vidareutbilda sig på Cirneco 
dell'etna, Faraohund, Podenco Ibicenco (båda hårlagen), Podengo Portugues (alla 
varianter), Galgo Espanol, Greyhound, Borzoi, Magyar agar, Chart polski. Beslutades att 
bifalla ansökan. HS önskar Carina Ekwall lycka till i sin fortsatta utbildning. 
 
§ 170 Skrivelser 
Skrivelser enligt lista på dropbox. Förutom en ansökan från en domare som önskar 
vidareutbilda sig och som ska ut på remiss så finns det ingen annan skrivelse som kräver 
åtgärd. 
 
§171 Rasklubbsfrågor 
Inget att rapportera 

 
§172 Avdelningsfrågor 
Ett förslag på interimsstyrelse till västra avdelningen har gått ut till berörda som har visat 
intresse för att ingå i den. Nått namn har dock under resans gång blivit inaktuellt så vissa 
justeringar måste göras men intentionen är att det ska finnas ett färdigt förslag till nästa 
möte. 

 
§ 173 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
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§ 174 Nästa möte 
Nästa möte är ett telefonmöte och kommer att hållas den 7 oktober klockan 19:00 
 
§ 175 Avslutning 
Jörgen tackade alla för kvällens otroligt effektiva möte och avslutade detsamma kl 20:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande/Protokollförare 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Gunny Blomgren   Kicki Sandell 
Justerare    Justerare  
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