Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundsklubbens huvudstyrelse 2013-09-17
Närvarande: Elisabet Levén, Conny Croneryd, Jörgen Oinonen, Rickard Sellin, Kicki Sandell, Robert Dirksen,
Tina Andersson, Malin Åberg, Pekka Nykopp, Susanne Forsgren, Bibbi Lundberg, Yvonne Strömberg, Sofia
Lind fr o m § 965

§ 959
Öppnande
Elisabet Levén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 960
Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkändes.
§ 961
Val av justerare
Bibbi Lundberg valdes att justera dagens protokoll.
§ 962
Protokoll 2013-08-21
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 963
Ekonomiska frågor
Conny Croneryd redogjorde för det ekonomiska läget. Bl a har medlemsantalet ökat.
§ 964
PKLC
a) Protokoll 2013-09-02. Godkändes.
b) Inköp av datorer och skrivare. HS godkänner inköp av datorer och skrivare för 37 000 kr och
dataprogram för 20 000 kr.
c) Övrigt. Godkändes en mindre ändring av delegationsordning-anvisningarna.
§ 965
a)
b)
c)
d)
e)

Ansvarsområden
Ras. Inget att rapportera.
Utställning. Diskuterades utställningen i Tånga Hed 2014.
Årsbok och PM-nummer. Inget att rapportera.
KAPP. Inget att rapportera.
Hemsidan. Alla finns med på hemsidan utom PKLC Västra.

§ 966
Rosetter
Bibbi Lundberg och Pekka Nykopp fick i uppdrag att kontakta alla avdelningar och rasklubbar för att
efterhöra deras intresse av gemensamt inköp.
§ 967
Kennelfullmäktige
Våra delegater på Kennelfullmäktige är Jörgen Oinonen (2 röster) och Rickard Sellin. Vi gick igenom
handlingarna, bl a motionerna och valberedningens förslag till styrelse.

Våra två motioner har behandlats välvilligt. När det gäller valberedningens förslag hade vi en diskussion om
de personer man ville byta ut. Vi gav våra delegater fria händer att agera utifrån de diskussioner vi fört.
§ 968
Sofie Lönn – utökning av rasregister
HS beslöt godkänna Sofies utökning av rasregistret.
§ 969
Skrivelser
Inga skrivelser förelåg till behandling.
§ 970
Övriga frågor
Inga frågor fanns att behandla.
§ 971
Nästa möte
Nästa möte hålls den 30 oktober 2013.
§ 972
Avslutning
Elisabet Levén avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Yvonne Strömberg
Justeras:

Elisabet Levén

Bibbi Lundberg

