
 
 

 

 
 
 
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2013-‐01-‐22	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Jörgen	  Oinonen,	  Tina	  Andersson,	  Rickad	  Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  
Mats	  Guldenhed	  fr	  o	  m	  §	  865	  b,	  Sofia	  Lind,	  Bibbi	  Lundberg,	  Pekka	  Nykopp,	  Yvonne	  Strömberg	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Robert	  Dirksen	  
	  
	  
§	  859	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  	  sammanträdet	  och	  önskade	  god	  fortsättning	  på	  det	  nya	  året.	  
	  
§	  860	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  861	   Val	  av	  justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  862	   Föregående	  protokoll	  
Protokollet	  från	  den	  5	  december	  2012	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
§	  863	   PKLCs	  protokoll	  
Inget	  protokoll	  förelåg.	  
	  
§	  864	   Ekonomiska	  frågor	  
Conny	  Croneryd	  presenterade	  förslag	  till	  bokslut	  för	  2012	  som	  styrelsen	  godkände.	  Vi	  beslutade	  också	  att	  
ta	  upp	  på	  VF	  att	  vi	  ska	  ta	  ut	  en	  extra	  avgift	  för	  de	  som	  förnyar	  sitt	  medlemskap	  sent,	  eftersom	  vi	  får	  extra	  
kostnader	  för	  att	  	  skicka	  ut	  årsboken.	  
	  
§	  865	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  uppdaterar	  listan	  över	  vilka	  raser	  som	  ska	  revidera	  RAS.	  
b) Utställning.	  Utställningsönskemålen	  för	  2015	  är	  inskickade	  till	  SKK.	  Kicki	  Sandell	  kommer	  att	  skicka	  

ut	  checklista	  till	  avdelningar	  och	  rasklubbar.	  Klubbchampionat/diplom-‐Kicki	  kollar	  med	  SKK.	  
Euro	  SightHound	  –	  anmälningar	  har	  redan	  kommit	  in.	  Kommittén	  ska	  också	  göra	  ett	  nyhetsbrev	  och	  
sprida	  information,	  gärna	  när	  man	  åker	  utomlands	  på	  utställningar.	  Elisabet	  framhöll	  att	  kommittén	  
gör	  ett	  bra	  jobb.	  

c) Lure	  Coursing.	  En	  överdomare	  har	  avsagt	  sig	  uppdraget	  och	  Lotta	  Andersson	  går	  in.	  	  PKLC	  har	  också	  
beslutat	  att	  ha	  en	  träff	  med	  verksamhetsklubbarna	  för	  att	  bl	  a	  diskutera	  licensboken.	  

d) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  15/2	  är	  manusstopp.	  Vi	  förde	  en	  lång	  diskussion	  om	  annonsering	  i	  
Vinthunden.	  När	  man	  annonserar	  måste	  man	  vara	  medlem	  i	  SvVK	  och	  då	  får	  man	  tidningen.	  När	  
det	  gäller	  utländska	  annonsörer	  behöver	  man	  inte	  vara	  medlem,	  men	  man	  får	  heller	  inte	  tidningen.	  



 
 

Efter	  omröstning	  beslöt	  vi	  att	  utländska	  annonsörer	  får	  annonsera	  till	  samma	  annonspris	  men	  får	  
inte	  tidning.	  

e) KAPP.	  Bordlades.	  
f) Hemsidan.	  Beslöts	  att	  PKLCs	  och	  verksamhetsklubbarnas	  hemsida	  ska	  ligga	  under	  SvVKs	  hemsida.	  
g) Domarkonferensen.	  Conny	  presenterade	  ett	  preliminärt	  bokslut	  för	  domarkonferensen	  och	  

framhöll	  att	  små	  klubbar	  inte	  kommer	  att	  ha	  råd	  att	  genomföra	  domarkonferenser.	  Anslaget	  från	  
SKK	  måste	  höjas	  eller	  också	  måste	  man	  finna	  andra	  former	  för	  konferenserna.	  

	  
§	  866	   Preparandkurs	  
Styrelsen	  bifaller	  följande	  att	  gå	  preparandkursen:	  1)	  Agneta	  Doverholt	  	  2)	  Henrik	  Skoog,	  3)	  Maria	  Ullman	  
Hierner.	  
	  
§	  867	   Dispensansökan	  
SKK	  har	  fått	  in	  en	  dispensansökan	  ang	  att	  få	  använda	  en	  tik	  över	  7	  år	  i	  avel	  utan	  att	  den	  fått	  någon	  kull	  
tidigare.	  
	  
Styrelsen	  ställer	  sig	  mycket	  tveksamma	  till	  detta.	  
	  
§	  868	   VF	  2013	  
Vi	  diskuterade	  vad	  som	  skulle	  tas	  upp	  till	  VF	  den	  20	  april	  på	  Arlanda	  Hotellby.	  I	  verksamhetsplanen	  ska	  vi	  	  
bl	  a	  ta	  upp	  kassörskursen.	  Presentera	  ena	  aktuell	  lista	  över	  vilka	  raser	  som	  måste	  revidera	  RAS.	  Vi	  ska	  också	  
föra	  en	  diskussion	  om	  domare	  med	  ”vinthundsanknytning”	  –	  vad	  är	  det.	  Vi	  har	  också	  fått	  in	  ett	  förslag	  om	  
diet/foder	  för	  vinthundar.	  Pekka	  tar	  kontakt	  med	  Ulltuna.	  
	  
§	  869	   Skrivelser	  
Skrivelserna	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
	  
§	  870	   Telefonkonferens	  
Efter	  de	  problem	  vi	  hade	  med	  att	  genomföra	  ett	  tidigare	  HS-‐sammanträde	  dök	  det	  upp	  en	  fråga	  om	  vi	  
skulle	  byta	  telefonbolag.	  Eftersom	  vi	  bara	  haft	  problem	  en	  gång	  beslöt	  vi	  att	  fortsätt	  med	  nuvarande	  bolag.	  
	  
§	  871	   Övriga	  frågor	  
SKK	  har	  bjudit	  in	  till	  specialklubbskonferens	  den	  26-‐27	  januari.	  Vi	  beslöt	  att	  Elisabet	  deltar	  den	  26	  och	  Sofia	  
Lind	  den	  27:e.	  
	  
§	  872	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  tisdagen	  den	  26	  februari	  2013	  kl	  19.30.	  
	  
§	  873	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Jörgen	  Oinonen	  
	  
	  


