
 
 

 

 
 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2010-‐09-‐01	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén.	  Conny	  Croneryd,	  Olle	  Asplund,	  Susanne	  Forsgren,	  Kicki	  Sandell	  fr	  o	  m	  §	  568,	  
Helena	  Magnusdotter,	  Mats	  Guldenhed,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  Malin	  Åberg,	  Rickad	  Sellin,	  Robert	  Paust,	  Robert	  Dirksen	  
	  
§	  562	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  563	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  564	   Val	  av	  justerare	  
Robert	  Paust	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  565	   Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  den	  22	  juni	  godkändes.	  
	  
§	  566	   Ekonomiska	  frågor	  
Inget	  speciellt	  att	  rapportera.	  
	  
§	  567	   PKLCs	  protokoll	  
HS	  beslöt	  att	  godkänna	  den	  fördelning	  av	  inventarier	  som	  föreslagits	  av	  PKLC.	  
	  
§	  568	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  utsågs	  som	  ansvarig.	  Han	  rapporterade	  att	  SKK	  godkänt	  revideringen	  av	  borzoi.	  
b) Utställning.	  Robert	  Paust	  utsågs	  till	  ansvarig.	  Han	  fick	  också	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  Laila,	  Östra	  avd,	  

ang	  PM	  för	  deras	  kommande	  utställning.	  
c) Lure	  coursing.	  Mats	  ansvarig.	  Han	  rapporterade	  att	  man	  av	  säkerhetsskäl	  inköpt	  en	  ny	  lina.	  Man	  

tittar	  också	  på	  hur	  man	  kan	  öka	  säkerheten	  med	  trissan.	  Vidare	  att	  det	  finns	  3	  prov	  kvar	  att	  
genomföra.	  Till	  EM	  nästa	  år	  är	  målsättningen	  att	  90	  svenska	  hundar	  ska	  delta.	  Sveriges	  anordnade	  
av	  EM	  har	  fått	  mycket	  positiva	  reaktioner.	  

d) Årsboken.	  Helena	  ansvarig.	  Årsboken	  ska	  numreras	  1-‐2.	  Samma	  annonspriser	  som	  gällt	  i	  år	  ska	  
även	  gälla	  nästa	  nummer.	  

e) PM-‐numret.	  Susanne	  ansvarig.	  	  Södra	  avdelningen	  ansvarig	  för	  nästa	  nummer.	  I	  nästa	  nummer	  ska	  
skrivas	  om:	  PM-‐numret	  per	  mail,	  höjningen	  av	  medlemsavgiften	  som	  ska	  vara	  betald	  senast	  31/1,	  
vilka	  datum	  som	  gäller	  ang	  utställningar	  samt	  kallelse	  till	  VF	  2011.	  

f) Kapp.	  Olle	  ansvarig.	  En	  arbetsgrupp	  bör	  tillsättas.	  



 
 
g) Hemsidan.	  Conny	  ansvarig.	  Conny	  kontaktar	  Anna,	  webmaster,	  eftersom	  det	  brustit	  i	  rutiner	  för	  

uppdatering	  av	  sidan.	  
h) Ansvariga	  för	  avdelningar	  och	  rasklubbar.	  Följande	  ansvarsfördelning	  gäller	  och	  de	  ansvariga	  ska	  

kontakta	  ”sina”	  respektive.	  
	  	  	  Conny	  Croneryd	   	   Östra	  avd	  
	  	  	  Mats	  Guldenhed	   	   PKLC	  
	  	  	  Kicki	  Sandell	   	   Whippetklubben	  
	  	  	  Susanne	  Forsgren	   	   Västerbotten,	  Norrbotten	  
	  	  	  Robert	  Paust	   	   Västra	  avd	  
	  	  	  Malin	  Åberg	   	   Italiensk	  Vinthund,	  Greyhound	  
	  	  	  Elisabet	  Levén	   	   Varghund,	  Södra	  avd	  
	  	  	  Tina	  Andersson	   	   Hjorthund	  
	  	  	  Olle	  Asplund	   	   Saluki	  
	  	  	  Yvonne	  Strömberg	   	   Afghan,	  Podengo	  
	  	  	  Robert	  Dirksen	   	   Borzoi	  
	  	  	  Rikard	  Sellin	   	   Faraohund	  
	  

§	  569	   Rapport	  från	  möte	  med	  ägare	  till	  hundar	  i	  numerärt	  små	  raser	  
Elisabet	  rapporterade	  från	  mötet	  som	  hölls	  på	  Lövudden	  i	  samband	  med	  VF.	  14	  	  personer	  deltog	  och	  
förslaget	  att	  bilda	  en	  gemensam	  rasklubb	  för	  de	  numerärt	  små	  raserna	  mottogs	  positivt.	  En	  arbetsgrupp	  
bildades	  som	  består	  av	  Annika	  Janson,	  Yvette	  Charlesdotter	  och	  Annica	  Kroon.	  De	  ska	  presentera	  ett	  förslag	  
till	  VF	  2011.	  
	  
§	  570	   Rapport	  från	  Vinthundfullmäktige	  
Elisabet	  rapporterade	  från	  VF	  där	  man	  bl	  a	  beslutade	  att	  höja	  medlemsavgiften	  till	  225	  kr.	  Med	  anledning	  
av	  föreningens	  60-‐årsjubileum	  serverade	  klubben	  cider,	  vitt	  vin	  och	  tilltugg	  och	  en	  specialskriven	  sång	  
framfördes	  av	  Helenas	  dotter.	  Det	  var	  ett	  populärt	  inslag	  vid	  vinnarringen	  på	  söndagens	  utställning	  på	  
Lövudden.	  
	  
Med	  anledning	  av	  den	  diskussion	  som	  fördes	  på	  VF-‐mötet	  beslöt	  HS	  att	  VF-‐mötet	  2011	  ska	  hållas	  den	  9	  
april,	  kl	  11.00	  på	  Arlanda	  Hotellby.	  
	  
§	  571	   Marie	  Gadolin,	  utöka	  rasregistet	  
Marie	  Gadolin	  har	  ansökt	  om	  att	  få	  utöka	  sitt	  rasregister	  med	  greyhound,	  galgo	  espanol,	  irländsk	  varghund,	  
italiensk	  vinthund	  och	  saluki.	  HS	  tillstyrker	  ansökan.	  
	  
Varghundklubben	  avstyrker	  ansökan	  med	  anledning	  av	  att	  Marie	  inte	  visat	  tillräckligt	  intresse	  för	  rasen	  på	  
utställningar.	  Detta	  ska	  framföras	  till	  Marie	  Gadolin.	  
	  
§	  572	   Uppdaterad	  version	  SDR,	  irländsk	  varghund	  och	  borzoi	   	  
SKK	  vill	  ha	  in	  synpunkter	  på	  den	  föreslagna	  texten	  och	  klubbarna	  har	  möjlighet	  att	  yttra	  sig	  över	  detta	  
senast	  den	  10	  september.	  
	  
§	  573	   Skrivelse	  Västra	  avd	  ang	  återbetalning	  av	  förskottspengar	  
Vi	  har	  erhållit	  en	  skrivelse	  där	  Västra	  avdelningen	  begär	  hjälp	  med	  att	  få	  tillbaka	  ej	  redovisade	  förskotts-‐
pengar.	  HS	  beslöt	  att	  tillskriva	  personen	  i	  fråga.	  
	  
	  
§	  574	   Skrivelser	  
Vi	  har	  från	  SKK	  fått	  en	  skrivelse	  där	  Borzoiringen	  ifrågasätter	  en	  ansvarig	  persons	  agerade	  	  vid	  
genomförande	  av	  en	  utställning.	  	  
	  
HS	  beslöt	  att	  Elisabet	  och	  Yvonne	  förbereder	  ärendet	  innan	  det	  återigen	  diskuteras	  i	  HS.	  
	  



 
 

	  
§575	   Övriga	  frågor	  

a) Diskuterades	  frågan	  om	  sammanslagning	  av	  avdelningarna	  i	  Norrland.	  En	  arbetsgrupp	  har	  bildats	  
som	  består	  av	  Helena	  Magnusdotter	  och	  Linda	  Boväng,	  Nedre	  Norra;	  Jessica	  Strömberg,	  Rebecka	  W	  
och	  Susanne	  Forsgren,	  Västerbotten	  samt	  Ulrika	  Ljungberg	  och	  Ann-‐sofie	  Niemi	  från	  Norrbotten.	  

b) Diskuterades	  preparandutbildningen	  för	  domare	  där	  det	  ska	  bli	  en	  öppnare	  redovisning	  när	  det	  
gäller	  uttagningen.	  

	  
§	  576	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  13	  oktober	  kl	  19.30.	  
	  
§	  577	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  bra	  diskussioner.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Robert	  Paust	  
	  
	  



 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  konstituerande	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  Huvudstyrelse	  2010-‐09-‐01	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Olle	  Asplund,	  Susanne	  Forsgren,	  Helena	  Magnusdotter,	  Mats	  
Guldenhed,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Närvarande	  suppleanter:	  	  Malin	  Åberg,	  Rickard	  Sellin,	  Robert	  Paust,	  Robert	  Dirksen	  
	  
§	  557	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  de	  närvarande	  välkomna	  till	  det	  första	  styrelsemötet	  efter	  VF.	  
	  
§	  558	   Justerare	  
Robert	  Paust	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  559	   Konstituering	  
Till	  kassör	  valdes	  Conny	  Croneryd	  och	  Yvonne	  Strömberg	  valdes	  till	  sekreterare.	  Olle	  Asplund	  utsägs	  till	  vice	  
ordförande.	  
	  
Till	  AU	  utsågs	  ordförande,	  kassör	  och	  sekreterare.	  
	  
§	  560	   Val	  av	  firmatecknare	  
HS	  beslöt	  att	  till	  firmatecknare,	  var	  och	  en	  för	  sig	  eller	  tillsammans,	  utse	  Elisabet	  Levén	  och	  Conny	  
Croneryd.	  
	  
§	  561	  
Elisabet	  avslutade	  det	  konstituerande	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Robert	  Paust	  
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