
 
 

 

 
 
 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐06-‐21	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Malin	  Åberg,	  Tina	  Andersson,	  Rikard	  Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  
Robert	  Dirksen,	  Mats	  Guldenhed,	  Kicki	  Simonson,	  Jörgen	  Oinonen,	  Bibbi	  Lundberg,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Lämnat	  återbud:	  Susanne	  Forsgren	  
	  
§	  685	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  686	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
§	  687	   Val	  av	  justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  688	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  18	  maj	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  689	   	  PKLCs	  protokoll	  
PKLCs	  protokoll	  från	  den	  8	  mars	  och	  2	  maj	  lades	  till	  handlingarna.	  Information	  lämnades	  att	  Jessica	  
Bolander	  och	  Johan	  Blomqvist	  arbetar	  med	  hemsidan.	  
	  
§	  690	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  lämnade	  en	  ekonomisk	  rapport.	  Han	  kommer	  att	  göra	  utbetalningar	  till	  verksamhets-‐
klubbarna.	  
	  
§	  691	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rikards	  Sellin	  har	  skickat	  ut	  en	  påminnelse	  till	  de	  rasklubbar	  som	  står	  i	  tur	  för	  	  reviseras.	  
b) Utställning.	  Utställningskommittén	  har	  arbetat	  fram	  en	  arbetsordning	  för	  gruppen.	  Efter	  smärre	  

kompletteringar	  ska	  den	  skickas	  ut	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar.	  En	  diskussion	  fördes	  också	  	  om	  
anmälningsavgifter	  	  och	  poängkort.	  HS	  beslöt	  att	  hela	  utställningskommittén	  ska	  ingå	  i	  den	  
arbetsgrupp	  som	  ska	  bildas	  för	  den	  stora	  utställningen	  2014.	  

c) Lure	  Coursing.	  PKLC	  fick	  i	  uppdrag	  att	  följa	  upp	  en	  motion	  till	  VF,	  §	  22,	  ang	  att	  	  i	  licensböcker	  
registrerade	  resultat	  ska	  godtas	  av	  försäkringsbolagen.	  

d) Årsboken.	  Årsboken	  har	  kommit	  ut	  och	  har	  blivit	  positivt	  bemött.	  
e) PM-‐numret.	  Ingen	  rapport.	  
f) KAPP.	  FCI	  har	  ändrat/kommer	  att	  ändra	  reglerna.	  Robert	  Dirksen	  kontaktar	  Jonny	  Hedberg.	  
g) Hemsidan.	  Södra	  avdelningen	  har	  fått	  förslag	  och	  Östra	  avdelningen	  vill	  ha	  ett	  kostnadsförslag.	  



 
 
h) Domarkonferens.	  Inget	  att	  rapportera.	  

	  
§	  692	   Bertil	  Lundgren,	  utökning	  av	  rasregistret	  
	  
Bertil	  Lundgren	  har	  ansökt	  om	  utökning	  av	  rasregistret.	  HS	  avslår	  ansökan	  med	  motiveringen	  att	  han	  först	  
bör	  döma	  någon	  av	  raserna	  han	  redan	  har	  auktorisation	  på.	  
	  
§	  693	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  694	   Övriga	  frågor	  
På	  nästa	  sammanträde	  tas	  frågan	  upp	  ang	  datum	  för	  VF	  2012.	  
	  
§	  695	   Nästa	  möte	  
Nästa	  HS-‐möte	  hålls	  den	  7	  september	  kl	  19.30.	  
	  
§	  696	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  sammanträdet	  och	  önskade	  alla	  en	  trevlig	  sommar.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Jörgen	  Oinonen	  
	  
	  


