
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐05-‐30	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Mats	  Guldenhed,	  Malin	  Åberg	  fr	  o	  m	  §	  808,	  Rickard	  Sellin,	  
Robert	  Dirksen,	  Jörgen	  Oinonen,	  Yvonne	  Strömberg,	  Pekka	  Nykopp,	  Sofia	  Lind	  
	  
Anmält	  förhinder:	  	  Bibbi	  Lundberg,	  Tina	  Andersson,	  Kicki	  Sandell	  
	  
§	  803	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  804	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
§	  805	   Val	  av	  justerare	  
Sofia	  Lindh	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  806	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  2-‐dagarmötet	  den	  21-‐22	  april	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  807	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  informerade	  om	  att	  vi	  har	  1	  053	  medlemmar	  och	  att	  373	  ej	  har	  betalt	  medlemsavgiften.	  
Kostnaden	  för	  VF	  är	  inte	  betald.	  På	  nästa	  sammanträde	  ska	  vi	  diskutera	  och	  planera	  de	  utbildningar	  som	  är	  
upptagna	  i	  verksamhetsplanen.	  
	  
§	  808	   PKLC	  protokol	  2012-‐05-‐21	  
Robert	  Dirksen	  informerade	  om	  en	  nedklippt	  afghan	  som	  deltagit	  på	  prov.	  SKK	  undersöker	  detta.	  I	  övrigt	  
lades	  protokollet	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  809	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Inget	  har	  hänt.	  Rickard	  har	  deltagit	  i	  SKKs	  utbildning	  i	  avelsdata.	  
b) Utställning.	  Elisabet	  skriver	  följebrev	  ang	  Gemensamma	  riktlinjer	  och	  Lathund	  för	  utställningar	  som	  

ska	  skickas	  ut	  till	  avd	  och	  rasklubbar.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Euro	  SigthHound	  genomförs	  på	  Ljungbyhed.	  Man	  arbetar	  med	  att	  rekrytera	  	  domare.	  
	  

c) Lure	  Corsing.	  Man	  arbetar	  med	  att	  sammanställa	  ekonomin	  från	  domarkonferensen.	  EM	  börjar	  den	  
7	  juni	  och	  man	  har	  fått	  bidrag	  från	  SKK.	  När	  FCI	  ändrar	  i	  de	  internationella	  reglerna	  tar	  vi	  in	  dom	  i	  
våra	  regler.	  HS	  beslutar	  om	  detta	  och	  skickar	  till	  SKK.	  Man	  tittar	  även	  på	  att	  köpa	  in	  en	  ny	  databas.	  

d) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  PM:et	  går	  till	  tryckning	  den	  11	  juni.	  
e) Hemsidan.	  Faraohund	  är	  rättad	  när	  det	  gäller	  utställningar.	  Vi	  ska	  läggar	  ut	  regelverk	  för	  

utställningar	  och	  HS	  måste	  ta	  på	  sig	  att	  lämna	  ändringar	  till	  hemsidan.	  



 
 
f) Domarkonferens.	  Nästa	  sammanträde	  hålls	  den	  6	  juni.	  	  Vi	  beslöt	  också	  att	  föreslå	  Gabriella	  Veiga	  

till	  föredragande.	  
	  
§	  810	   Utökning	  av	  rasregister	  –	  Kjell	  Lindström	  och	  Marie	  Gadolin	  
HS	  beslöt	  tillstyrka	  Kjell	  Lindströms	  och	  Marie	  Gadolins	  	  ansökningar.	  
	  
§	  811	   Skrivelser	  
HS	  beslöt	  att	  lägga	  skrivelserna	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  812	   Övriga	  frågor	  
HS	  beslöt	  att	  skicka	  ut	  gamla	  överblivna	  årsböcker	  till	  avdelningarna.	  
	  
§	  813	   Nästa	  möte	  
HS	  beslöt	  att	  nästa	  möte	  hålls	  den	  22	  augusti	  kl	  19.30.	  
	  
§	  814	   Avslutning	  
Eiisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  och	  önskade	  alla	  en	  trevlig	  sommar.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Sofia	  Lindh	  
	  


