
 

 

 

 
 
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2011-12-14 
 
Närvarande: Elisabet Levén, Malin Åberg, Tina Andersson, Conny Croneryd, Rickard Sellin, Kicki Sandell, 
Robert Dirksen fr o m § 750, Christina Simonsson, Bibbi Lundberg, Jörgen Oinonen, Yvonne Strömberg 
 
Anmält förhinder:  Susanne Forsgen, Mats Guldenhed 
 
§ 746 Öppnande 
Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 747 Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 748 Justerare 
Tina Andersson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 749 Föregående protokoll 
Protokollet från den 15 november godkändes. 
 
§ 750 PKLC 
Inga protokoll från PKLC förelåg. 
 
§ 751 Ekonomiska frågor 
Conny Croneryd informerade om den ekonomiska situationen. Fakturor har skickats avseende 
utbildningsfond och avdelningarnas kostnader för hemsidan. Bokslut för 2011 behandlas på nästa HS. 
 
§ 752 Ansvarsområden 
 

a) RAS. HS beslöt att rasrevideringen Whippet insänds till SKK. 
 

b) Utställningar 2014. Kicki Sandell presenterade de inkomna förslaget till utställningar för 2014. Efter 
tillägg av några utställningar beslöt HS att insända förslaget till SKK. 

 
- Regler kring SvVKs utställningar. Kicki Sandell föredrog de utsända förslaget som diskuterades. 

Efter ett mindre antal förändringar kommer frågan att behandlas på nästa HS för att  sedan läggas 
som förslag till VF i april 2012.  

 
- Lathund för utställningsarrangörer. Kicki Simonsson presenterade förslag till Lathund för 

utställningsarrangörer och förslaget diskuterades. Fler ändringsförslag  framkom och Kicki 
omarbetar förslaget till nästa sammanträde. 

 



 

 

- Delegationsordning för utställningskommittén.  Kicki Sandell fick i uppdrag att presentera ett 
förslag till nästa sammanträde. 

 
- Euro SigthHound.  Utställningsplatsen är inte klar. Ett nytt kommittésammanträde är inplanerat. 

 
c) Lure Coursing.  L-C Christensson har lämnat sitt uppdrag av personliga skäl och arbetsfördelningen 

inom styrelsen diskuteras. Man planerar en domarkonferens under 2012 och en ansökan 
inkommer till HS. Conny Croneryd fick i uppdrag med att hjälpa till att få fram ett eget 
organisationsnummer till PKLC. 

 
d) Årsboken. Arbetet pågår med arbetet av nästa nummer. Ingen offert är klar. HS beslöt att tillfråga 

Jessica Strömberg att skriva en artikel om de nya LC-reglerna. 
 

e) PM-numret. Det nya numret har precis kommit ut. 
 

f) KAPP. Inget nytt har hänt.  Robert Dirksen  fick i uppdrag att undersöka om vi kan utfärda  licens 
för de svenska hundar som tävlar i Tyskland och Nederländerna utan FCI-licens. 

 
g) Hemsidan. Conny informerade om att även Östra avdelningen nu finns på vår hemsida. 

 
h) Domarkonferens. Domarkonferensen kommer att hållas på Scandic Hotel i Upplands Väsby.  I 

övrigt arbetar Göran Bodegård med raskompendierna. 
 

§ 753 Stadgar för den nya gemensamma rasklubben 
Yvonne Strömberg presenterade förslag till stadgar för den nya gemensamma rasklubben. HS beslöt 
godkänna stadgarna. 
 
Hittills har 45 personer anmält sitt intresse av att bli medlemmar. 
 
§ 754 Salukiringen – raskonferens 
Salukiringen har inkommit med en ansökan om att få genomföra en raskonferens den 20-21 oktober 2012. 
HS beslöt tillstyrka ansökan och vidarebefordra den till SKK. 
 
§ 755 Skrivelser 
Förteckning över inkomna och utgående skrivelser lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 756 Övriga frågor 

a) Yvonne uppmanade alla att komma med förslag till vad som ska tas upp i verksamhetsplanen för 
2012. 

b) Jörgen Oinonen tog upp frågan om vår logga. Han fick i uppdrag  att undersöka var originalet finns. 
c) Medaljen till årets uppfödare Michael Vikström gick sönder i samband med överlämnandet. HS 

beslöt att tilldela honom en ny medalj.   
 

§ 757 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 1 februari kl 19.30. 
 
§ 758 Avslutning 
Elisabet Levén avslutade mötet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Vid  protokollet Justeras: 
 
 
Yvonne Strömberg Elisabet Levén   Tina Andersson 
 



 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 


