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Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2015-11-18 
kl 19:05 - 21:05 
 
Närvarande:     Frånvarande: 
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)  Pekka Nykopp 
Conny Croneryd     
Lisen Ekström 
Per Hedlund 
Kikki Sandell 
Tina Andersson 
Malin Åberg 
Sofia Lindh  
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant) 
Gunny Blomgren (suppleant) 
Camilla Johansson (suppleant) 
Mattias Lindell (suppleant) 
 
 
§ 189 Mötets öppnande 
Jörgen hälsade alla varmt välkomna till kvällens möte. 
 
§ 190 Val av protokollförare och justerare 
Till protokollförare valdes Jörgen och till justerare valdes Sofia och Lisen. 
 
§ 191 Godkännande av dagordning 
Efter att § 199 lagts till så godkändes dagordningen. 
 
§ 192 Föregående protokoll 
Protokollet från 2015-10-07 föredrogs. Angående uppdraget till Jörgen och Per från § 185 om 
att undersöka möjligheten till dispens för våra raser när det gäller utställningsförbud med 
amputerad svans så beslutades det att uppdraget i stället blir att försöka få till en retroaktiv 
dispens då SKK redan har förekommit oss i ursprungsfrågan. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
§ 193 AU Beslut 
AU beslut 5:2015 angående avslag av Anita Whitmarsh ansökan om vidareutbildning på 
raserna whippet och italiensk vinthund fastställdes. 
 
§ 194 Ekonomiska frågor 
Conny lämnade en ekonomisk rapport som visar på ett nettoresultat på 5 840 kr för 2015. 
Han förutspår att inga större händelser kommer att ske innan bokslutet. 
Medlemssiffrorna är fortsatt stigande och per den 31/10 har vi 66 fler fullbetalande 
medlemmar jämfört med föregående år. Därmed räknar vi in 1577 medlemmar inklusive 
familjemedlemmar och valpgåvomedlemmar. 
 
§ 195 Rapport ansvarsområden 

1) RAS 
Per rapporterar från avelskonferensen han var på som var mycket intressant och 
informationsrik. 
Fem rasklubbar håller för närvarande på med revideringen av RAS. 
Greyhoundklubben håller på att omarbetar sitt RAS efter att ha fått synpunkter från 
SKK. Italiensk vinthund och cirneco dell’Etna har meddelat att de är klara senast 
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under nästa vecka. Afghanhund håller på att justera lite i rasens historia innan de 
är klara och borzoi låter meddela att de har läget helt under kontroll.   

  
 

2) Utställningskommitté 
Kicki meddelar att utställningsprogrammet för SvVK och rasklubbar 2016 är klart. 
Samtliga ändringar vi har bett om är godkända förutom önskemålet från SvA att 
byta datum och plats för sin officiella utställning som tyvärr blev avslagen. 
Beskedet från utställningskommittén är att en sådan ändring helt enkelt räknas som 
en helt ny ansökan. Sofia meddelar att SvA för närvarande jobbar på att tillsätta en 
kommitté som kan genomföra den ansökta och godkända utställningen i Strömsholm 
i juli. 
 

3) Årsbok och PM nummer 
Malin meddelar att höstens PM nummer är hos tryckaren och Conny meddelar att 
adressfilen är skickad. Det uppkom en diskussion inom redaktionen då redaktionen 
saknade ett PM från en verksamhetsklubb som slutligen kom in långt efter deadline 
då tryckfilen redan var klar, diskussionen gällde om vi kunde genomföra ett 
prov/utställning utan att ett PM fanns med i tryck i vår publikation. Jörgen stämde 
av detta med SKK och vi kan konstatera att ingen sådan regel finns. Med anledning 
av denna fråga tog HS Beslut att det är ok att redaktionen skickar tidningar på 
tryck utan PM om de inte inkommer till redaktionen i tid. Malin meddelar vidare att 
redaktionskommittén för årsboken har möte nästkommande vecka. 
 

4) Hemsidan 
Conny meddelar att lite synpunkter på hemsida har kommit in. Ett par av dem har 
varit rena buggar som är åtgärdade, en del andra synpunkter har lämnats helt utan 
åtgärd eftersom det inte är fel utan tvärtom följer den standard och funktionalitet 
som vi vill uppnå med den nya mallen. Ett par kosmetiska saker tog vi upp till 
diskussion, dels handlade det om loggans storlek och om den skulle följa med ner 
när man scrollar samt dels om nyhetsfältet som lätt kan tolkas som en ren meny i 
en telefon eller mindre läsplatta. Uppdrogs åt Conny att diskutera detta med 
Jessica för att se vad som kan göras. Östras sida är fortfarande inte uppdaterad 
med den nya mallen, Jörgen har varit i kontakt med dem i frågan en inte fått något 
klart besked. Uppdrogs åt Jörgen att åter igen kontakta Östra för att få till en 
lösning i frågan. På förekommen anledning vill vi även klargöra att alla förändringar 
i själva mallen är inget som avdelningar eller verksamhetsklubbar själva kan be om 
utan de ska alltid gå via HS som i samråd med webbmaster utvärderar om det ska 
göras på samtliga sidor.  
 

5) PKLC 
a) Genomgång av protokoll #43 2015-09-28 

Jörgen har en anmärkning på att västras prov i juni 2017 krockar med tre 
dagars internationell utställning i Norrköping vilket inte är acceptabelt. Med 
denna anmärkning fastställdes protokollet. 

b) Genomgång av protokoll #44 2015-11-05 
Protokollet gicks igenom och fastställdes.  

 
6) Kapp 

PKLC har diskuterat frågan om kapp i Sverige och vill få till ett möte, helst våren 
2016, med delegater från PKLC, SHCF samt utövare inom sporten för att avgöra om 
ett samarbete kan komma till stånd. 
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§ 196 VF 2016 
Beslutades att datum för VF 2016 ska vara 2016-04-02. Uppdras åt Conny att ta in offerter 
som underlag för att besluta om plats. Jörgen informerade att han vill gärna att vi tar upp 
frågan om vår organisation. Frågan är högst aktuell efter det långdragna bekymret med 
västra avdelningen och det faktum att vi står dåligt rustade att lösa problemet om samma 
sak skulle ske igen i någon annan avdelning. 
 
§ 197 Skrivelser 
Enligt diarielista på dropbox. 

 
§198 Avdelningsfrågor 
Conny meddelade att Västra avdelningens interimsstyrelse har haft sitt första möte och att 
de även har bestämt att ha sitt årsmöte den 6 februari 2016. 
 
§199 Rasklubbsfrågor 
HS har i uppdrag av VF att under detta verksamhetsår påbörja en översyn av våra 
rasklubbars stadgar. Uppdras åt Jörgen att sammanställa rasklubbarnas stadgar och skicka 
ut dem till respektive kontaktperson inom HS. 
 
§ 200 Övriga frågor 
Vi planerar att hålla en CUA utbildning för representanter för våra rasklubbar där målet är 
att alla rasklubbar ska ha en CUA. Uppdras åt Conny att kolla möjlig tid och plats för 
detta. 
 
§ 201 Nästa möte 
Nästa möte hålls per telefon kl 19:00 den 12 januari. 
 
§ 202 Avslutning 
Jörgen tackade samtliga närvarande för kvällens möte och passade på att önska en riktigt 
god jul och ett gott nytt år. Mötet avslutades klockan 21:05  
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande/Protokollförare 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Sofia Lindh    Lisen Ekström 
Justerare    Justerare 


