
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2011-‐11-‐15	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren	  fr	  o	  m	  §	  735	  Utställning,	  Conny	  Croneryd,	  
Rickard	  Selin,	  Yvonne	  Strömberg,	  Robert	  Dirksen,	  Tina	  Andersson,	  Kicki	  Simonsson,	  Bibbi	  Lundberg,	  Jörgen	  
Oinonen	  
	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Kicki	  Sandell	  
	  
Ej	  närvarande:	  Mats	  Guldenhed	  
	  
§	  729	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  730	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
§	  731	   Justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  732	   Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  den	  11	  oktober	  2011	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  733	   PKLC	  
Inget	  att	  rapportera.	  
	  
§	  734	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  redovisade	  den	  ekonomiska	  situationen	  bl	  a	  utfall	  gentemot	  budget.	  Vidare	  rapporterade	  
han	  avdelningarnas	  medlemsantal.	  
	  
§	  735	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Selin	  rapporterade	  att	  han	  har	  kontakt	  med	  de	  klubbar	  som	  ska	  revidera	  ras-‐
beskrivningarna.	  

	  
b) Utställning.	  	  Kommittén	  som	  arbetar	  med	  Euro	  Sighhound	  2014	  letar	  plats	  för	  utställningen	  och	  de	  

har	  ett	  par	  lovande	  alternativ.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Rickard	  Selin	  har	  lämnat	  ett	  förslag	  	  till	  lathund	  för	  utställningsansvariga.	  Utställningskommittén	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  fick	  i	  uppdrag	  att	  utveckla	  förslaget.	  
	  



 
 
c) Lure	  Coursing	  Robert	  Dirksen	  rapporterade	  att	  man	  har	  genomfört	  arbetsmöten	  med	  

verksamhetsklubbarna.	  Vidare	  har	  PKLC	  haft	  ett	  möte	  där	  man	  bl	  a	  diskuterat	  framtiden	  och	  vilka	  
utbildningsinsatser	  som	  behöver	  genomföras.	  

	  
d) Årsboken.	  	  Arbetet	  pågår	  och	  information	  har	  gått	  ut	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar.	  

	  
e) PM-‐numret.	  	  Sussi	  Forsgren	  rapporterade	  att	  PM-‐numret	  är	  på	  tryckning.	  

	  
f) Kapp.	  Inget	  att	  rapportera.	  

	  
g) Hemsidan.	  Inget	  att	  rapportera	  förutom	  att	  2012	  års	  utställningar	  ligger	  ute	  på	  hemsidan.	  Även	  

2013	  års	  utställningar	  bör	  läggas	  ut.	  
	  

h) Domarkonferens.	  Kommittén	  har	  haft	  ytterligare	  ett	  möte	  och	  beslutat	  att	  gr	  10	  raserna	  
presenteras	  på	  lördagen	  och	  gr	  5	  på	  söndagen.	  	  För	  varje	  ras	  kommer	  det	  att	  vara	  en	  presentatör	  
och	  en	  opponent.	  	  Konferensen	  kommer	  att	  hållas	  den	  27-‐28	  oktober	  2012	  på	  Scandic	  Hotell	  i	  
Upplands	  Väsby.	  

	  
§	  736	   Ny	  rasklubb	  
Elisabet	  och	  Yvonne	  rapporterade	  om	  bildandet	  av	  en	  rasklubb	  för	  numerärt	  små	  raser.	  Vid	  ett	  möte	  i	  juli	  
2010	  bildades	  en	  arbetsgrupp	  för	  att	  undersöka	  	  förutställningar	  för	  att	  bilda	  en	  rasklubb	  för	  raserna	  
Azawakh,	  Chart	  Polski,	  Cirneco	  Dell	  Etná	  Galgo	  Espaniol,	  Magyar	  Agar,	  Podenco	  Canario,	  Podenco	  Ibicenco	  
och	  Sloughi.	  
	  
Arbetsgruppen	  presenterade	  ett	  förslag	  till	  VF	  i	  april	  där	  man	  föreslog	  att	  en	  rasklubb	  skulle	  bildas.	  VF	  såg	  
positivt	  på	  förslaget.	  SvVK	  kallade	  registrerade	  ägare	  till	  berörda	  raser	  till	  ett	  nytt	  möte	  den	  16	  oktober	  .	  På	  
det	  mötet	  tillsattes	  en	  interimsstyrelse	  och	  ett	  ordinarie	  årsmöte	  kommer	  att	  hållas	  i	  febr/mars	  2012	  då	  en	  
styrelse	  väljs	  och	  klubben	  officiellt	  kommer	  att	  bildas.	  
	  
Samtliga	  företrädare	  för	  de	  olika	  raserna	  har	  varit	  positiva	  förutom	  SPIK,	  Podenco	  ibicenso.	  De	  har	  idag	  15	  
medlemmar	  och	  vill	  inte	  ingå	  i	  den	  nya	  gemensamma	  rasklubben.	  De	  har	  vänt	  sig	  till	  SKK	  och	  Elisabet	  Levén	  
och	  Yvonne	  Strömberg	  inbjöds	  till	  SKKs	  Föreningskommitté	  för	  att	  redovisa	  SvVK	  motiv	  och	  arbetet	  	  med	  
nya	  rasklubben.	  Föreningskommittén	  uppmuntrade	  arbetet	  så	  att	  samtliga	  raser	  blir	  anslutna	  i	  en	  rasklubb	  
till	  SvVK.	  
	  
HS	  beslöt	  att	  tilldela	  den	  nya	  rasklubben	  ett	  startbidrag	  på	  10	  000	  kr.	  
	  
§	  737	   Bent-‐Åke	  Bogren	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
HS	  beslöt	  tillstyrka	  Bengt-‐Åke	  Bogrens	  ansökan.	  
	  
§	  738	   Marie	  Gadolin	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
HS	  beslöt	  tillstyrka	  Marie	  Gadolins	  ansökan.	  
	  
§	  739	   Gränserna	  mellan	  Östra	  och	  Norra	  avdelningen	  
I	  samband	  med	  diskussionerna	  om	  sammanslagning	  mellan	  de	  norra	  avdelningarna	  till	  en	  gemensam	  
avdelning,	  diskuterade	  också	  förändringar	  av	  gränserna	  mellan	  norra	  och	  östra	  avdelningarna	  så	  att	  de	  
sammanfaller	  med	  områdena	  för	  LCs	  verksamhetsklubbar.	  
	  
HS	  beslöt	  att	  medlemmar	  med	  postnummer	  79	  och	  82-‐98	  ska	  tillhöra	  norra	  avdelningen	  och	  att	  
medlemmar	  med	  postnummer	  10-‐19,	  58-‐64,	  69-‐78	  och	  80-‐81	  ska	  tillhöra	  östra	  avdelningen.	  
	  
§	  740	   Uppföljning	  av	  VF-‐beslut	  
Utbildningarna	  i	  föreningsteknik	  och	  utställningsansvarig	  är	  genomförda.	  Utbildningen	  för	  kassörer	  kommer	  
att	  genomföras	  under	  våren	  2012.	  



 
 

	  
	  
PKLC	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  SKK	  och	  be	  dem	  verka	  för	  att	  försäkringsbolagen	  ska	  godta	  i	  
licensböckerna	  registrerade	  resultat.	  
	  
Bildandet	  av	  en	  ny	  gemensam	  rasklubb	  är	  påbörjat	  och	  kommer	  att	  slutföras	  under	  2012.	  
	  
Västra	  avdelningen	  kommer	  att	  ha	  årsmöte	  i	  februari	  och	  tillsätta	  en	  ny	  styrelse.	  
	  
VF	  diskuterade	  också	  en	  nationella	  ”Skoklosterutställning”	  	  med	  en	  ”tvärkommitté”	  där	  alla	  avdelningar	  och	  
rasklubbar	  samarbetar.	  HS	  måste	  i	  så	  fall	  vara	  huvudman	  för	  arrangemanget,	  som	  skulle	  äga	  rum	  första	  
gången	  2013.	  Beslutades	  attt	  idén	  ska	  bearbetas	  vidare.	  	  HS	  har	  givit	  utställningskommittén	  i	  uppdrag	  	  att	  
se	  om	  SvVK	  ska	  ordna	  en	  nationella	  utställning	  som	  alternerar	  mellan	  olika	  arrangörer	  (platser).	  Under	  2012	  
har	  dock	  utställningskommittén	  medverkat	  i	  arbetet	  Euro	  Sighthound	  show.	  
	  
§	  741	   Övriga	  rapporter	  
Bibbi	  Lundberg	  rapporterade	  att	  Västra	  avdelningen	  kommer	  att	  ha	  sitt	  årsmöte	  den	  4	  februari	  2012	  på	  
Tånga	  Hed.	  
	  
§	  742	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  743	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  744	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  14	  december	  kl	  19.30.	  
	  
§	  745	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Jörgen	  Oinonen	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


