
 
 

 

 
 
 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐10-‐03	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Malin	  Åberg,	  Jörgen	  Oinonen,	  Tina	  Andersson,	  Rickad	  Sellin,	  
Kicki	  Sandell.	  Sofia	  Lind,	  Pekka	  Nykopp,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Robert	  Dirksen,	  Bibbi	  Lundberg,	  Mats	  Guldenhed	  
	  
§	  830	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  831	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  832	   Val	  av	  justerare	  
Tina	  Andersson	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  833	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  22	  augusti	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  834	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  rapporterade	  att	  vi	  kommer	  att	  tappa	  ca	  100	  medlemmar	  under	  2012.	  Till	  den	  planerade	  
kassörskursen	  har	  endast	  6	  stycken	  anmält	  sig	  varför	  HS	  beslöt	  att	  ställa	  in	  kursen.	  
	  
§	  835	   PKLCs	  protokoll	  
PKLCs	  	  protokoll	  från	  den	  4	  september	  godkändes.	  
	  
§	  836	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  rapporterade	  att	  Salukiringen	  blir	  klart	  under	  2012.	  
b) Utställning.	  Kicki	  Sandell	  	  ska	  kolla	  2013	  års	  utställningar	  med	  SKK.	  2015	  års	  utställningar	  ska	  vara	  

inne	  i	  december.	  Euro	  Sigth	  Hound	  hölls	  i	  år	  i	  Polen	  och	  var	  väl	  organiserat.	  	  Vi	  måste	  nu	  börja	  
sprida	  information	  om	  vår	  utställning	  2014.	  Elisabet	  kommer	  att	  sprida	  foton	  till	  HS	  så	  att	  vi	  kan	  få	  
tips	  från	  Polens	  utställning.	  

c) Lure	  Coursing.	  Sista	  provet	  hålls	  den	  6-‐7	  oktober.	  
d) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  Artikel	  från	  Polen.	  PM-‐numret	  manusstopp	  31	  oktober.	  
e) Kapp.	  Inget	  att	  rapportera.	  
f) Hemsidan.	  Vissa	  har	  problem	  att	  komma	  in	  på	  hemsidan.	  
g) Domarkonferensen.	  53	  domare	  har	  anmält	  sig.	  Totalt	  blir	  det	  ca	  60	  personer.	  En	  rapport	  kommer	  

att	  lämnas	  på	  nästa	  HS-‐möte.	  
	  



 
 

	  
	  
§	  837	   Vinthundfullmäktige	  2013	  
HS	  beslöt	  att	  nästa	  VF	  hålls	  den	  20	  april	  2013.	  Conny	  fick	  i	  uppdrag	  att	  boka	  Arlanda	  Hotellby.	  Yvonne	  
skickar	  ut	  en	  första	  information	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar	  och	  uppmanar	  dem	  att	  komma	  in	  med	  
förslag	  på	  ”teman”	  som	  kan	  tas	  upp.	  
	  
§	  838	   SPIK	  
SPIK	  –	  Sveriges	  Podenco	  Ibicenco	  Klubb	  –	  har	  ansökt	  om	  anslutning	  till	  SvVK.	  HS	  beslöt,	  att	  innan	  beslut	  
fattas,	  be	  att	  få	  in	  följande	  handlingar;	  Åramötesprotokoll	  för	  de	  tre	  senaste	  åren,	  styrelsens	  berättelser	  för	  	  
samma	  år,	  balans-‐	  och	  resultatberättelser	  	  och	  revisionsberättelser	  för	  samma	  år,	  	  styrelsens	  verksamhets-‐
plan	  för	  2013,	  medlemsmatrikel	  samt	  hur	  stor	  medlemsavgiften	  är.	  
	  
Ansökan	  kommer	  att	  behandlas	  på	  mötet	  den	  5	  december.	  
	  
§	  839	   Gunilla	  Skallman	  –	  utökning	  av	  rasregistret	  
HS	  besköt	  att	  ta	  in	  ytterligare	  upplysningar	  från	  Whippetklubben	  innan	  beslut	  fattas.	  
	  
§	  840	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  841	   Övriga	  frågor	  
Fördes	  en	  allmän	  diskussion	  om	  ägarbyte.	  
	  
§	  842	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålla	  den	  5	  december	  kl	  19.30.	  
	  
§	  843	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   	   Tina	  Andersson	  


