
 

 

 

 
 

 
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2013-02-26 
 
Närvarande:  Elisabet Levén, Main Åberg, Jörgen Oinonen, Conny Croneryd, Rickard Sellin, Mats 
Guldenhed, Pekka Nykopp, Robert Dirksen, § 874-881,Yvonne Strömberg 
 
Ej närvarande: Tina Andersson, Kicki Sandell, Sofia Lind, Bibbi Lundberg 
 
 
§ 874 Öppnande 
Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 875 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 876 Val av justerare 
Pekka Nykopp valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 877 Föregående protokoll 
Protokollet från den 22 januari 2013 godkändes. 
 
§ 878 PKLCs protokoll 
Inget protokoll förelåg men vi beslöt att PKLCs protokoll även ska skickas till alla verksamhetsklubbar. 
 
§ 879 Ekonomiska frågor 
Inget har hänt på det ekonomiska området men Conny Croneryd tog upp LC Västras ekonomiska 
redovisning och bokslut.  Vi beslöt att Conny kontaktar deras revisor samt att Elisabet kontaktar Per-Inge 
på SKK för att höra vilka möjligheter HS har att få insyn i deras ekonomi. 
 
§ 880 Ansvarsområden 

a) RAS. Rickard Sellin gör en sammanställning över vilka raser som ska revideras. Sammanställningen 
ska presenteras på VF. 

b) Utställning. Inget att presentera. 
c) Lure Coursing.  De har ingen sekreterare. PKLC uppmanades också att göra en budget och att 

bokslutet ska gå ut till verksamhetsklubbarna. 
d) Årsbok och PM-nummer.  Vi diskuterade den extrakostnad som uppstår när man inte förnyar sitt 

medlemskap och betalar medlemsavgiften i rätt tid. Vi får då en kostnad när vi skickar ut tidningen. 
Vi beslöt att ta ut en extra avgift på 20 kronor för portokostnaden. 

e) KAPP. Inget att rapportera. 
f) Domarkonferensen.  Vi beslöt att trycka upp kompendierna och protokollet från 

domarkonferensen och skicka det till domarna och deltagande rasklubbar. 
 



 

 

 
§ 881 SKKs grundregler 
Vi gick igenom inkomna synpunkter från avdelningar och rasklubbar och beslöt att bifalla förslaget till nya 
grundregler för SKK. 
 
§ 882 Jonny Andersson – ansökan om vidareutbildning 
Vi har fått in få synpunkter på hans ansökan varför vi bordlade den till nästa möte. 
 
§ 883 Liz-Beth Liljekvist – ansökan om vidareutbildning 
Vi beslöt att bifalla Liz-Beth Liljekvist ansökan med tillägget att vi gärna ser att hon deltar på någon LC-
träning/prov. 
 
§ 884 Ang utbildning Martin Johansson 
Martin Johansson har skrivit att han gärna vill påbörja utbildningen utan att ha deltagit på något LC-
träning/prov. Yvonne fick i uppgift att tillskriva honom att vi anser att han ska delta innan utbildningen 
påbörjas. 
 
§ 885 Delegater till Kennelfullmäktige 
Vi beslöt att Elisabet och Jörgen deltar som HS representanter med Rickad och Conny som ersättare. 
 
§ 886 VF 2013   
Vi beslöt att inte ha någon extra programpunkt på VF.  Vi har fått in två förslag, ett från Whippetklubben 
och ett från Salukiringen. Yvonne meddelar klubbarna. 
 
§ 887 Skrivelser 
Skrivelserna lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 888 Övrigt 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
§ 889 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 14 mars 2013 kl 19.30. 
 
§ 890 Avslutning 
Elisabet avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
 
 
Yvonne Strömberg 
 
Justeras: 
 
 
Elisabet Levén   Pekka  Nykopp  
 
 
 
 


