
 
 

 

 
 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  	  Svenska	  Vinthundklubbens	  huvudstyrelse	  2013-‐10-‐30	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Jörgen	  Oinonen,	  Rickard	  Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  Sofia	  Lind,	  
Robert	  Dirksen,	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren,	  Bibbi	  Lundberg,	  Pekka	  Nykopp	  fr	  o	  m	  §	  981,	  Yvonne	  
Strömberg	  
	  
Anmält	  förhinder:	  Tina	  Andersson	  
	  
§	  973	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
§	  974	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§975	   Val	  av	  justerare	  
Kicki	  Sandell	  valdes	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
§	  976	   Protokoll	  2013-‐09-‐17	  
Protokollet	  från	  den	  17	  september	  godkändes.	  
	  
§	  977	   Ekonomiska	  frågor	  

a) Medlemsantal.	  Vi	  har	  fler	  fullbetalande	  medlemmar	  i	  år.	  
b) Medlemsavgift.	  Vi	  förde	  en	  diskussion	  om	  medlemsavgiften,	  bl	  a	  om	  vi	  ska	  övergå	  till	  SKKs	  

medlemsregister	  och	  vid	  vilken	  tidpunkt	  det	  kan	  ske.	  Conny	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kolla	  detta.	  I	  annat	  
fall	  ska	  påminnelse	  gå	  ut	  till	  medlemmarna	  med	  följande	  information:	  Medlemsavgift	  som	  betalas	  
före	  31/1	  får	  alltid	  Årsboken	  utan	  avgift.	  I	  februari	  skickas	  påminnelse	  ut	  där	  sista	  datum	  för	  att	  få	  
Årsboken	  i	  första	  utskicket	  anges.	  Betalar	  man	  därefter	  får	  man	  Årsboken	  om	  man	  betalar	  en	  
administrativ	  avgift	  på	  20	  kr,	  eftersom	  vi	  får	  betala	  ett	  dyrare	  porto.	  

c) HS	  beslöt	  att	  en	  kassörskurs	  ska	  genomföras	  under	  början	  av	  april.	  Inbjudan	  ska	  skickat	  ut	  i	  jan/feb.	  
Ev	  ska	  också	  en	  sekreterarkurs	  genomföras	  i	  samband	  med	  VF.	  HS	  beslöt	  också	  att	  en	  
telefonkonferens	  ska	  anordnas	  i	  samband	  med	  bokslutsarbetet,	  där	  kassörerna	  har	  möjlighet	  att	  
ställa	  frågor	  och	  få	  hjälp	  med	  bokslutet.	  Conny	  skickar	  ut	  inbjudan.	  

	  
§	  978	   PKLC	  

a) Protokollet	  från	  den	  7	  oktober	  godkändes.	  
b) PKLC	  får	  genomföra	  en	  konferens	  den	  9-‐10	  november	  på	  Arlanda	  Hotellby.	  Elisabet	  Levén	  och	  

Jonny	  Hedberg	  kommer	  att	  besöka	  konferensen.	  
c) Robert	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kontakta	  SKK	  för	  att	  ta	  reda	  på	  stambokföringsavgiften.	  Man	  ska	  också	  

skicka	  in	  rapporten	  till	  Naturvårdsverket.	  
	  
	  



 
 

	  
§	  979	   Ansvarsområden	  

a) RAS.	  Rickard	  Sellin	  skickar	  ut	  till	  de	  rasklubbar	  som	  ska	  revidera	  ras	  och	  be	  dom	  komma	  in	  med	  en	  
tidplan	  för	  arbetet.	  

b) Utställning.	  Enbart	  Whippetklubben	  och	  Östra	  avdelningen	  har	  inkommit	  med	  sina	  förslag	  på	  
utställningar	  2016.	  Kicki	  Sandell	  går	  ut	  med	  påminnelser	  och	  HS	  beslutar	  att	  det	  är	  sista	  
anmälningsdagen	  som	  gäller.	  Förslag	  som	  inkommer	  efter	  detta	  datum	  kommer	  vi	  inte	  att	  ta	  
hänsyn	  till.	  

c) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  Årsmötesinbjudningar	  ska	  med	  i	  PM-‐numret.	  En	  ny	  konstnär	  har	  anlitats	  
för	  framsidan	  på	  Årsboken.	  

d) Hemsidan.	  Enl	  tidigare	  beslut	  i	  HS	  ska	  samtliga	  avdelningar	  och	  VKLC	  finnas	  med	  på	  hemsidan.	  VKLC	  
Västra	  följer	  inte	  mallen	  men	  Jessica	  Bolander,	  som	  arbetar	  med	  hemsidan,	  ser	  hur	  man	  ska	  lösa	  
det.	  

	  
§	  980	   Rapport	  från	  Kennelfullmäktige	  
Jörgen	  Oinonen	  och	  Rickard	  Sellin	  var	  delegater.	  Valberedningens	  förslag	  gick	  igenom	  till	  99%.	  Våra	  
motioner	  fick	  ett	  positivt	  mottagande.	  Man	  hade	  också	  beslutat	  att	  Raskonferenserna	  ska	  genomföras	  på	  
annat	  sätt.	  En	  verksamhetsklubb	  för	  agility	  ska	  också	  bildas.	  I	  övrigt	  kommer	  vi	  att	  gå	  igenom	  KF	  ytterligare	  
när	  protokollet	  finns	  tillgängligt.	  
	  
§	  981	   Cirnecos	  övergång	  till	  Faraohundklubben	  
När	  utställningsverksamheten	  beslutades	  för	  2014	  har	  GRAINS	  en	  officiell	  utställning	  den	  1/6	  i	  Ljundbyhed,	  
där	  Cirneco	  ingår.	  Efter	  beslutet	  har	  Cirneco	  flyttat	  över	  till	  Faraohundklubben.	  Yvonne	  fick	  i	  uppdrag	  att	  
kontakta	  GRAINS	  om	  det	  är	  OK	  att	  Cirneco	  deltar	  på	  denna	  utställning.	  
	  
§	  982	   Rosetter	  
Bibbi	  Lundberg	  och	  Pekka	  Nykopp	  har	  tagit	  fram	  ett	  bra	  pris	  på	  rosetter	  som	  alla	  avdelningar	  och	  
rasklubbar	  kan	  få.	  Yvonne	  skriver	  	  ut	  till	  dem	  med	  kontaktuppgifter	  var	  man	  kan	  beställa.	  
	  
§	  983	   Bertil	  Lundgren	  –	  vidareutbildning	  exteriördomare	  
HS	  beslöt	  att	  godkänna	  Bertil	  Lundgrens	  ansökan.	  
	  
§	  984	   Skrivelser	  
Inga	  skrivelser	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  985	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  986	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  4	  december	  kl	  19.30.	  
	  
§	  987	   Avslutning	  
Elisabet	  Levén	  avslutade	  mötet	  	  och	  tackade	  för	  ett	  snabbt	  och	  bra	  genomfört	  möte.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Kicki	  Sandell	  
	  
	  



 
 

	  	  
	  
	  
	  
	  


