
 

 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2016-08-10  

Kl 19:00 – 21.00 

 

  Närvarande:  Frånvarande: 

Ledamöter:  Jörgen Oinonen  Kicki Sandell 

  Gunny Blomgren  Maria Weinehall 

  Conny Croneryd  Camilla Johansson 

Malin Åberg 

Lisen Ekström 

Per Hedlund   

Pekka Nykopp 

Sofia Lind  

 

Suppleanter: Gunilla Kock-Hansson (tjänstgörande suppleant)  

   

 

§ 291 Mötets öppnande 

Förklarade ordförande mötet öppnat. 

 

§ 292 Val av justerare 

Valdes Lisen Ekström att, jämte ordförande, justera protokoll. 

 

§ 293 Godkännande av dagordning 

Liggande dagordning fastställdes,  

 

§ 294 Föregående protokoll 

a) Bordlägges 

 

§ 295 AU Beslut/Per capsulam beslut 

a) Henrik Skogs utökande av rasregister fastställdes 

 

§ 296 Ekonomiska frågor 

Läget är stabilt, inga nya kostnader. 

 

 

 



 

§ 297 Rapport ansvarsområden 

a) RAS  
Föredrogs gången av Per, under kontroll. 

b) Utställningskommitté 
Inget nytt att rapportera. 

c) Årsbok och PM nummer 
Inget att rapportera 

d) Hemsidan 
1) Spam på mailen Conny diskuterar problemet med Jessica. 
2) Uppdrogs åt Jörgen och Conny att lägga ut riktlinjer för anslutna 
klubbar. 
3) Foton på styrelsemedlemmarna på hemsidan, Uppdrogs åt Jörgen att 
maila ut till styrelsen och be om foton. 

e) PKLC & Kapp 
1) Bordlägges 

 

§ 298 Stadgegruppen 

Uppdrogs åt Jörgen att maila Maria W och Gunilla K-H och efterhöra statusen. 

 

§ 299 Skrivelser 

a) Enligt diarielistan på dropbox. 

2016/343 Protokollsutdrag från utställningskommittén (SKK) 

 SKK/UtstK nr 3/2016  
§ 57 Bestyrelserapporter  
UtstK uppmanar bestyrelser att vara tydliga i sin beskrivning av uppkomna ärenden och samla 
tillräckliga underlag, bland annat i form av registreringsnummer och namn på aktuella hundar 
och berörda människor. Dessutom uppmanas bestyrelserna att tydligt beskriva vad de gjort i 
ärendet, både på plats och efteråt, innan bestyrelserapporten skickas till SKK.  
 

Uppdras åt Jörgen att skriva till avd och tydliggöra att det ska skickas in 
Bestyrelserapport till HS sekreterare efter varje utställning. Om något ärende 
uppkommer ska rapporten skickas in till SKK omgående med kopia till HS 
sekreterare. 

2016/352 Diskuterades protesten som inlämnades vid Råneå utställningen. 

2016/357 Uppdrogs åt Jörgen att svara Mikael Nilsson. 

2016/358 Jörgen skriver ut ett nytt diplom och skickar. 

Jörgen svarar även på frågan om 2 medaljer, vi delar bara ut 1 medalj. 

 

§ 300 Avdelningsfrågor 

Inget nytt 

 

§ 301 Rasklubbsfrågor 

a) SRIV har på sitt extra årsmöte förklarats vilande. Årsmötet gav Jörgen och Lasse 
Dahlund (avg ordförande SRIV) i uppdrag att sondera rasansvaret för IG.  



§ 302 Övriga frågor 

a) Dropbox problem löst 

b) Mobiltelefon problem diskuterades  löst 

 

§ 303 Nästa möte 

Datum bestämt för 3 kommande  möten: 

2016-09-21 kl 19.00;   2016-11-02 kl 19.00  och   2016-12-07 kl 19.00 

 

§ 304 Avslutning 

Jörgen tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunny Blomgren 

Sekreterare 

 

 

                                                          

                                                                              

Jörgen Oinonen   Lisen Ekström 

Ordförande     Justerare 

 

 

 


