Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2013-12-04
Närvarande: Elisabet Levén, Conny Croneryd, Jörgen Oinonen, Rickard Sellin, Kicki Sandell, Sofia Lind,
Robert Dirksen, Malin Åberg, Pekka Nykopp, Susanne Forsgen, Yvonne Strömberg
Anmält förhinder: Tina Andersson, Bibbi Lundberg
§ 992
Öppnande
Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till årets sista möte.
§ 993
Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.
§ 994
Val av justerare
Kicki Sandell valdes att justera dagens protokoll.
§ 995
Protokoll 2013-10-30 och 2013-11-13
Protokollen lades med godkännande till handlingarna.
§ 996
Ekonomiska frågor
Efter att Elisabet och Conny träffat SKK ang medlemsregistret diskuterade vi ett antal följdverkningar bl a
kostnader för avdelningarna. Conny tar fram underlag.
Stadgeändringar som behöver göras till VF är bl a att vi har rullande medlemskap.
§ 997
PKLC
PKLC har haft ett 2-dagarsmöte som var bra. Robert kommer att bevaka att Västra uppdaterar sin hemsida.
HS tillstyrker valberedningens förslag vad gäller PKLC och registrator fr o m 1/1 2014.
§ 998
a)

b)

c)
d)

Ansvarsområden
RAS. Brev har skickats ut till rasklubbarna. Faraohund-klart. Italiensk vinthund-vill ha tidigare
underlag. Irländsk Varghund- ska ha möte. Skotsk hjorthund-lämnat synpunkter. Greyoundpå gång. SKK har tagit fram förslag till mall.
Utställning. Norra avdelningen har hos SKK sökt dispens för gr 5 hundarna. SKK ger inte
dispens utan de får välja på vilken utställning de ska delta. När det gäller utställningar 2016
skriver Kicki till Helena i Norra och kommer överens om hur man ska göra.
PM-numret ligger på tryckning. Årsbok. Utländska medlemmar och annonsörer ska ha en
årsbok.
Hemsidan har ändrat ang medlemskapet.

§ 999
Vinthundfullmäktige
HS beslöt att VF hålls den 24-25 maj (VF 24, HS 24-25) på Arlanda Hotellby. Conny fick i uppdrag att boka
hotellet.
Norra har föreslagit att vi även ska någon föreläsning t ex glädje – hälsa – hur får vi fler medlemmar.
Elisabet kollar med Moa Persson - anatomi.
§ 1000
Arvid Göransson – utökning av rasregister
HS beslöt att tillstyrka att Arvid Göransson får utöka sitt rasregister.
§ 1001
Nästa möte
Då inga övriga frågor förelåg till behandling beslöt HS att nästa möte hålls den 15 januari 2014.
§ 1002
Avslutning
Elisabet avslutade mötet och önskade alla trevliga helger.
Vid protokollet

Yvonne Strömberg
Justeras:
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Kicki Sandell

