
                

                                                                    
 
 
 

                      
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2012-‐12-‐05	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Ceoneryd,	  Malin	  Åberg,	  Jörgen	  Oinonen,	  Rickad	  Sellin,	  Kicki	  
Sandell,	  Sofia	  Lind,	  Pekka	  Nykopp,	  Robert	  Dirksen,	  Bibbi	  Lundberg,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Tina	  Andersson,	  Mats	  Guldenhed	  
	  
§	  844	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  sammanträdet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  845	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
§	  846	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  847	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  3	  oktober	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  848	   PKLCs	  protokoll	  
Protokollen	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  849	   Ekonomiska	  frågor	  

a) Administration	  medlemsregister.	  Conny	  har	  tagit	  in	  uppgifter	  från	  SKK	  ang	  administration	  av	  
medlemsregistret.	  Styrelsen	  beslöt	  att	  ta	  upp	  en	  första	  diskussion	  på	  VF.	  Elisabet	  skriver	  
underlag.	  

b) Medlemsantal.	  Vi	  har	  minskat	  med	  160	  medlemmar.	  
	  
§	  850	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  GRAINS	  och	  italiensk	  vinthund.	  
b) Utställning.	  	  

-‐ Klubbschampinjon.	  Stämmer	  av	  med	  Tina.	  Tas	  upp	  på	  nästa	  sammanträde.	  
-‐ Blanketter	  för	  utställningar.	  Kicki	  har	  tagit	  fram	  en	  mycket	  bra	  blankett	  för	  hantering	  av	  

ansökníngar	  och	  ändringar	  av	  utställningar	  som	  vi	  kommer	  att	  använda	  oss	  av	  i	  
framtiden.	  

-‐ Utställningar	  2015.	  Det	  mesta	  är	  klart	  och	  Kicki	  skickar	  in	  det	  till	  SKK.	  
-‐ Euro	  Sigth	  Hound.	  Information	  kommer	  att	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  



Poängkort.	  Nya	  poängkort	  ska	  gälla	  i	  3	  år	  vilket	  också	  ska	  framgå	  	  på	  kortet.	  
c) Lure	  Coursing	  

-‐ Regler	  för	  lure	  coursing-‐prov.	  Förslag	  till	  nya	  regler	  är	  framtagna	  och	  de	  är	  en	  
anpassning	  till	  FCIs	  regler.	  HS	  tillstyrker	  förslaget.	  

-‐ Licensbok	  2013.	  PKLC	  föreslår	  en	  ändring	  av	  licensboken	  så	  att	  man	  köper	  den	  till	  en	  
engångskostnad	  och	  efter	  det	  behöver	  man	  inte	  betala	  årsmärket	  varje	  år.	  Man	  föreslår	  
att	  årsboken	  ska	  kosta	  700	  kr.	  HS	  tillstyrker	  förslaget	  om	  verksamhetsklubbarna	  
godkänner	  det.	  

	  
d) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  Pm-‐numret	  har	  	  precis	  kommit	  ut	  och	  arbetet	  med	  årsboken	  pågår.	  

HS	  beslöt	  att	  tavlan	  som	  ska	  pryda	  framsidan	  ska	  delas	  ut	  till	  BIS-‐vinnaren	  i	  Euro	  Sigth	  Hound.	  
Kostnad	  ca	  3	  000	  kr.	  
	  

e) Kapp.	  Beslöts	  att	  fortsätta	  med	  kapplicens	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  år.	  
	  

f) Hemsidan.	  Inget	  att	  rapportera.	  
	  

g) Domarkonferens.	  Domarkonferensen	  är	  nu	  genomförd	  med	  blandat	  resultat.	  Lokalerna	  var	  
inte	  lämpliga	  för	  visning	  av	  hundar	  men	  det	  var	  övervägande	  positiva	  synpunkter	  som	  kom	  
fram.	  En	  mer	  seriös	  utvärdering	  ska	  göras.	  
	  

§	  851	   Hamiltonplakett	  
Via	  e-‐post	  har	  styrelsen	  fattat	  beslut	  om	  att	  nominera	  följande	  personer	  till	  SKKs	  Hamiltonplakett	  
	  

1. Nenne	  Runsten,	  Kennel	  Airescot	  
2. Michael	  Vikström,	  Kennel	  Twyborn	  
3. Madelene	  Lönn,	  Kennel	  Enigma	  
4. Mary-‐Ann	  Axelsson,	  Kennel	  Hisilome´s	  

	  
§	  852	   Specialklubbskonferens	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  anmäla	  Elisabet	  Levén	  till	  SKKs	  specialklubbskonferens.	  
	  
§	  853	   Utökning	  av	  rasregistret	  
Följande	  har	  ansökt	  om	  att	  få	  utöka	  sitt	  rasregister:	  Charlotte	  Laning	  Vrethammar,	  Martin	  Johansson,	  
Helene	  Björkman,	  Mia	  Sandgren,	  Annica	  Uppström,	  Gunilla	  Skallman.	  
	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  tillstyrka	  samtliga	  om	  de	  deltagit	  på	  LC-‐prov.	  
	  
§	  854	   Beslut	  fattade	  via	  e-‐post	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  anmäla	  Rickard	  Sellin	  till	  avelskonferens	  samt	  beslutat	  om	  inköp	  av	  gåva	  till	  
Göran	  Bodegård.	  
	  
§	  855	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  856	   Övriga	  frågor	  
SPIK	  har	  inkommit	  med	  kompletterande	  handlingar	  till	  sin	  ansökan	  om	  att	  bli	  en	  ansluten	  rasklubb.	  
Styrelsen	  konstaterar	  att	  man	  inte	  uppfyller	  medlemsantalet	  och	  inte	  följer	  SKKs	  normalstadgar	  
varför	  vi	  återigen	  varför	  vi	  återigen	  säger	  nej.	  Yvonne	  fick	  i	  uppdrag	  att	  svara.	  
	  
§	  857	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  16	  januari	  2013	  kl	  18.30.	  



§	  858	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  önskade	  alla	  en	  God	  Jul	  och	  ett	  Gott	  Nytt	  År.	  Hon	  tackade	  också	  för	  det	  
goda	  samarbetet	  som	  rått	  under	  året	  och	  tackade	  för	  allt	  arbete	  som	  genomförts.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Kicki	  Sandell	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  
	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


