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Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  Huvudstyrelse	  den	  3	  mars	  2010	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Olle	  Asplund,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell,	  Robert	  Paust,	  
Helena	  Magnusdotter,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Tina	  Andersson,	  Malin	  Åberg,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Dirksen	  
	  
§	  506	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  507	   Justerare	  
Till	  justerare	  valdes	  Olle	  Asplund.	  
	  
§	  508	   Dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  509	   Föregående	  mötesprotokoll	  
Protokollet	  från	  den	  19	  januari	  godkändes.	  
	  
§	  510	   Ekonomi	  
Conny	  Croneryd	  har	  skriftligen	  rapporterat	  till	  styrelsen	  där	  det	  verkliga	  resultatet	  per	  den	  26/2	  är	  +	  22.300	  
kr.	  Antal	  huvudmedlemmar	  är	  995	  och	  111	  nya	  medlemmar	  har	  tillkommit.	  
	  
§	  511	   PKLCs	  protokoll	  från	  den	  15	  november	  2009	  
Protokollet	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  512	   Ansvarsområden	  
	  

a) RAS	  
Alla	  raser	  är	  nu	  godkända	  av	  SKK.	  Rickard	  har	  även	  skrivit	  en	  artikel	  tillårsboken	  och	  han	  kommer	  även	  
att	  delta	  på	  Borzoi-‐Ringens	  årsmöte	  för	  att	  informera	  om	  RAS-‐arbetet.	  
	  
b) Utställning	  
Fr	  o	  m	  den	  1	  januari	  2011	  kommer	  det	  att	  bli	  smärre	  ändringar	  av	  utställningsreglerna.	  Bobby	  ska	  även	  
ta	  kontakt	  med	  avdelningarna	  och	  informera	  om	  att	  de	  bör	  presentera	  aktuella	  domare	  på	  sina	  
hemsidor.	  
	  
Podengo	  Portugues-‐klubben	  har	  i	  brev	  vänt	  sig	  till	  HS	  ang	  utställning	  2011,	  Vårgårda.	  Brevet	  är	  
överlämnat	  till	  Västra	  avdelningen	  för	  handläggning.	  
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c) Lure	  Coursing	  
EM	  genomförs	  i	  Frankrike	  den	  23-‐25	  juli.	  
Västras	  prov	  är	  flyttat	  till	  Elmia,	  Jönköping.	  
Södra	  avdelningen	  ska	  pröva	  att	  ha	  prisutdelning	  	  för	  varje	  ras	  efter	  genomförda	  prov	  i	  Sjöbo.	  
	  
AU	  har	  haft	  ett	  gemensamt	  möte	  med	  PKLCs	  AU	  där	  man	  bl	  a	  diskuterat	  hur	  PKLC	  ska	  finansiera	  sin	  
administration.	  
	  
d) Årsboken	  
Arbetet	  pågår	  för	  fullt	  och	  Helena	  riktade	  ett	  varmt	  tack	  till	  alla	  som	  på	  olika	  sätt	  arbetar	  med	  
tidningen.	  Ca	  25	  annonser	  har	  kommit	  in.	  
	  
e) PM-‐numret	  
Arbetet	  ska	  påbörjas	  och	  Norrbotten	  är	  ansvarig	  för	  nr	  1/2010.	  
	  
f) Kapp	  
Olle	  har	  fått	  en	  förfrågan	  om	  kapplöpningsgreyhound	  kan	  ställas	  ut	  i	  bruksklass.	  Olle	  kontaktar	  SKK.	  
	  
g) Hemsidan	  
Frågan	  har	  kommit	  upp	  om	  vi	  ska	  ha	  kommersiella	  annonser	  på	  hemsidan	  och	  i	  så	  fall,	  vilket	  annonspris	  
som	  ska	  gälla.	  Frågan	  tas	  upp	  igen	  på	  nästa	  möte.	  
	  

§	  513	   Verksamhetsklubb	  LC	  Västra	  
HS	  beslöt	  	  godkänna	  bildande	  av	  verksamhetsklubb	  LC	  Västra.	  
	  
§	  514	   Utställningsdomare	  Norrbotten	  
Norrbotten	  har	  meddelat	  att	  dom	  fått	  ett	  sent	  återbud	  från	  en	  domare	  och	  undrar	  om	  dom	  kan	  ersätta	  
denne	  med	  en	  domare	  som	  inte	  är	  specialiserad	  på	  vinthundar.	  
	  
AU	  har	  beslutat	  att	  de	  har	  rätt	  att	  göra	  så	  för	  att	  få	  fram	  en	  domare	  till	  utställningen.	  
	  
§	  515	   Rasansvar	  Podenco	  canario	  
SvVK	  har	  fått	  en	  förfrågan	  från	  SKK	  om	  vi	  kan	  påta	  oss	  rasansvaret	  för	  Podenco	  canario.	  HS	  beslöt	  att	  påta	  
sig	  rasansvaret.	  
	  
§	  516	   Förslag	  till	  verksamhetsberättelse	  2009	  
Det	  utsända	  förslaget	  till	  verksamhetsberättelse	  diskuteras	  och	  några	  ändringsförslag	  framfördes.	  
Ytterligare	  synpunkter	  lämnas	  till	  Yvonne	  snarast	  så	  att	  verksamhetsberättelsen	  kan	  skrivas	  under	  på	  
tvådagarsmötet	  den	  1-‐2	  maj.	  
	  
§	  517	   Kursinbjudningar	  
SKK	  har	  inbjudit	  till	  steg	  2-‐utbildning	  för	  ordförande	  samt	  konferens	  för	  ringsekreteraransvariga.	  
Inbjudningarna	  lades	  till	  handlingarna	  utan	  att	  anmäla	  några	  deltagare.	  
	  
§	  518	   Skrivelser	  
Förteckning	  över	  inkomna	  och	  utgående	  skrivelser	  bifogas	  originalprotokollet.	  
	  
§	  519	   Övriga	  frågor	  
En	  översiktlig	  genomgång	  gjordes	  inför	  avdelningarnas	  årsmöten.	  Detta	  diskuteras	  mer	  på	  tvådagars-‐
sammanträdet.	  
	  
§	  520	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  1	  –	  2	  maj	  på	  Arlanda	  Hotellby	  med	  start	  kl	  12.00.	  
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§	  521	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  sammanträdet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Olle	  Asplund	  


