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Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  Huvudstyrelse	  den	  19	  januari	  2010	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Olle	  Asplund,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Mats	  
Guldenhed,	  Robert	  Paust,	  Helena	  Magnusdotter,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Tina	  Andersson,	  Malin	  Åberg,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
	  
	  
	  
§	  492	   Mötets	  öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna	  till	  det	  första	  sammanträdet	  för	  året.	  
	  
§	  493	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  494	   Dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes	  
	  
§	  495	   Mötesprotokoll	  från	  den	  25	  november	  2009	  
Protokollet	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  496	   Ekonomi	  	  
Conny	  presenterade	  förslag	  till	  bokslut	  för	  2009.	  HS	  beslöt	  godkänna	  bokslutet	  som	  nu	  översänds	  till	  
revisorerna.	  
	  
HS	  beslöt	  vidare	  att	  de	  medel	  som	  är	  avsatta	  för	  domarkonferenser	  kan	  användas	  för	  både	  utställnings-‐	  och	  
LC-‐domare.	  	  
	  
Conny	  fick	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  förslag	  om	  de	  avsatta	  medlen	  även	  kan	  användas	  för	  
fortbildning/utbildning.	  Detta	  ska	  diskuteras	  på	  HS	  2-‐dagarsmöte.	  
	  
Västras	  LC-‐sektion	  måste	  presentera	  en	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  som	  ska	  godkännas	  av	  HS.	  Conny	  fick	  i	  
uppdrag	  att	  ta	  kontakt	  med	  kassören	  och	  revisorna.	  
	  
§	  497	   Ansvarområden	  
	  

• RAS	  
Rickard	  Sellin	  informerade	  om	  att	  endast	  RAS	  för	  afghan	  återstår	  för	  godkännande	  av	  SKK.	  
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• Utställning	  
Förslag	  till	  utställningar	  2012:	  
	  
Januari lördag 2012-01-07 Göteborg Västra  
Febuari lördag 2012-02-25 Strängnäs Östra  
          
April söndag 2012-04-01 Boden Norrbotten  
April söndag 2012-04-15 Sundsvall Nedre Norra  
Maj söndag 2012-05-06 Skellefteå Västerbotten 
Maj lördag 2012-05-12 Bosjökloste Södra  
Maj söndag 2012-05-13 Bosjökloste Sveriges Afghaner  
Maj söndag 2012-05-13 Bosjökloste Borzoiringen  
Juni lördag 2012-06-16 Tånga hed Västra   
Juni söndag 2012-06-17 Tånga hed Sv.Whippetklubben   
       
Juni söndag 2012-06-17 Tånga hed Sv,Irl.Varghund   
Juli fredag 2012-07-13 Byske Sv. Whippetklubben   
Juli söndag 2012-07-15 Råneå Norrbotten   
Juli söndag 2012-07-15 Ransäter Sv.Salukiringen   
Juli lördag 2012-07-28 Västerås Östra  1/2 av SvVK raser 
Juli söndag 2012-07-29 Västerås Östra 1/2 av SvVK raser 
Juli Lör/sön 2012-07-28 Västerås Sv.R.K.f.I.V.   
Juli  Lör/sön 2012-07-28 Västerås  Sv.Faraohund   
Juli Lör/sön 2012-07-28 Västerås Sv.Greyhound  
Juli lördag 2012-07-28 Vasterås Sv.Salukiringen  
Augusti lördag 2012-08-04 Svenstavik Nedre Norra  
Augusti lördag        2012-08-11 Umeå Västerbotten 
Sept lördag        2012-09-08 Helsingborg Södra  
Sept lördag        2012-09-15 Vårgårda Västra  
Sept söndag        2012-09-30 Boden Norrbotten  
October söndag        2012-10-14 Enköping Östra  
	  
Elisabet	  fick	  också	  i	  uppdrag	  att	  fram	  förslag	  på	  brev	  till	  SKK	  ang	  slopande	  av	  krav	  på	  specialklubbscertifikat	  
för	  erhållande	  av	  utställningschampionat.	  
	  

• Lure	  Coursing	  
-‐ Kristina	  Sjöberg	  har	  avgått	  ur	  styrelsen	  
-‐ Komplettering	  av	  prov	  2010	  är	  inskickade	  till	  SKK	  
-‐ Lars-‐Göran	  Kristiansen	  har	  fått	  HS	  uppdrag	  att	  samla	  in	  Västras	  LC-‐material	  som	  sedan	  ska	  fördelas	  

ut	  till	  andra	  verksamhetsklubbar	  
-‐ Västra	  har	  medlemsmöte	  den	  24/1	  för	  att	  bilda	  verksamhetsklubb.	  De	  ska	  också	  genomföra	  ett	  

internationellt	  prov	  i	  april	  och	  PKLC	  har	  beredskap	  inför	  detta	  
-‐ Södras	  verksamhetsklubb	  fungerar	  mycket	  bra	  
-‐ Bråviken	  är	  OK	  
-‐ Mellan	  har	  börjat	  planera	  
-‐ Norra	  och	  Västerbotten	  har	  dålig	  aktivitet	  
-‐ Inga	  prov	  ser	  ut	  att	  kunna	  genomföras	  norr	  om	  nedre	  norra	  
-‐ Den	  planerade	  domarkonferensen	  i	  april	  kommer	  inte	  att	  kunna	  genomföras	  på	  grund	  av	  andra	  

aktiviteter	  
-‐ EM	  genomförs	  i	  Frankrike	  den	  24-‐25	  juli.	  En	  officiellt	  fysioterapeut,	  	  friskhund.se,	  är	  officiell	  

sponsor	  till	  landslaget	  och	  kommer	  att	  följa	  med	  till	  EM	  
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-‐ Robert	  Dirksen	  är	  landslagsledare	  och	  Jessica	  Bolander	  är	  assisterande	  landslagsledare	  och	  de	  
håller	  på	  att	  bygga	  upp	  en	  landslagsorganisation	  

-‐ Den	  nya	  hemsidan	  är	  klar	  och	  man	  håller	  nu	  på	  att	  bygga	  upp	  en	  ny	  databas.	  
	  

• Årsboken	  
Arbetet	  pågår	  och	  man	  efterlyser	  artiklar.	  	  Conny	  skickar	  ut	  en	  påminnelse	  till	  uppfödare	  
	  

• PM-‐numret	  
Nästa	  nummer	  utkommer	  i	  slutet	  av	  maj	  och	  följande	  är	  ansvariga	  för	  de	  kommande	  numren:	  
	  
1/2010	   Norrbotten	  
2/2010	   Södra	  
1/2011	   Östra	  
2/2011	   Nedre	  Norra	  
	  

• KAPP	  
Inget	  att	  rapportera.	  
	  

• Hemsidan	  
Conny	  kollar	  med	  Anna	  ang	  utställningskalender	  och	  att	  PM-‐numret	  ska	  ligga	  som	  en	  PDF-‐fil.	  Eftersom	  PKLC	  
öppnat	  en	  ny	  hemsida	  så	  går	  den	  en	  länk	  från	  SvVK	  till	  den.	  Verksamhetsklubbarna	  ligger	  under	  PKLC.	  
	  
§	  498	   Övriga	  rapporter	  
Domarkonferensen	  	  2012	  hålls	  den	  27-‐28	  oktober	  och	  Göran	  Bodegård	  kommer	  att	  vara	  ansvarig	  
organisatör.	  
	  
§	  499	   Förnyelse	  av	  utgivningsbevis	  för	  Vinthunden	  
HS	  beslutade	  att	  förnya	  utgivningsbevisen	  för	  tidningen	  och	  beviset	  gäller	  i	  10	  år	  till	  en	  kostnad	  av	  2	  000	  kr.	  
	  
§	  500	   Preparandkurs	  för	  domare	  
Samtliga	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  har	  haft	  möjlighet	  att	  inkomma	  med	  synpunkter	  över	  de	  ansökningar	  
som	  inkommit.	  HS	  gör	  följande	  prioriteringar	  
	  
1.Henrik	  Härling	  
2.	  Carina	  Ekwall	  
3.	  Inger	  Andersson	  
	  
Avslag:	  Linda	  Stääv,	  på	  grund	  av	  för	  liten	  erfarenhet	  
	  
§	  501	   SvVKs	  uppfödarmedalj	  
Beslöts	  att	  bordlägga	  punkten	  till	  HS	  2-‐dagarsmöte.	  
	  
§	  502	   Byte	  av	  avdelning	  
HS	  beslöt	  bevilja	  Lena	  Olsson	  att	  byta	  avdelning	  från	  Västa	  till	  Södra	  avdelningen.	  
	  
§	  503	   Utställningsregler	  för	  junior	  och	  unghund	  
HS	  beslöt	  den	  25	  november,	  §	  486,	  att	  junior	  och	  unghund	  får	  tävla	  vidare	  om	  BIS	  junior	  och	  BIS	  ungdom	  
om	  de	  erhållit	  HP.	  
	  
Västra	  avdelningen	  anser	  att	  det	  ska	  krävas	  CK	  för	  att	  få	  tävla	  vidare.	  
	  
Efter	  diskussion	  beslöt	  HS	  att	  det	  bör	  vara	  samma	  regler	  för	  veteran,	  junior	  och	  unghund,	  dvs	  	  att	  de	  erhållit	  
HP	  för	  att	  tävla	  vidare.	  
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Mot	  beslutet	  reserverade	  sig	  Robert	  Paust	  
	  
§	  504	   Övriga	  frågor	  
Förelåg	  en	  remiss	  från	  Svenska	  Brukshundklubben	  ang	  förslag	  till	  Etisk	  policy	  för	  prov	  och	  tävlingar	  inom	  
den	  verksamhet	  för	  vilken	  SBK	  har	  huvudmannaskap.	  HS	  beslöt	  att	  inte	  besvara	  remissen.	  
	  
§	  505	   Nästa	  möte/möten	  
Nästa	  HS	  hålls	  den	  3	  mars.	  HS	  2-‐dagarmöte	  den	  1-‐2	  maj,	  kl	  12.00-‐12.00	  och	  Vinthundfullmäktige	  den	  31	  juli	  
på	  Lövudden.	  
	  
Elisabet	  fick	  i	  uppdrag	  att	  boka	  lokaler.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Kicki	  Sandell	  
	  
 


