
 
 

 

 
 
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Vinthundklubbens	  	  huvudstyrelse	  2014-‐01-‐15	  
	  
Närvarande:	  Elisabet	  Levén,	  Conny	  Croneryd,	  Jörgen	  Oinonen,	  Rickard	  Sellin,	  Kicki	  Sandell,	  Sofia	  Lindh,	  
Robert	  Dirksen	  §	  1-‐4,	  Malin	  Åberg,	  Susanne	  Forsgren,	  Yvonne	  Strömberg,	  Jonny	  Hedberg	  §	  1-‐4	  
	  
Anmält	  förhinder:	  	  Tina	  Andersson,	  Bibbi	  Lundberg,	  Pekka	  Nykopp	  
	  
§	  1	   Öppnande	  
Elisabet	  Levén	  öppnade	  och	  hälsade	  alla	  välkomna	  till	  årets	  första	  möte.	  
	  
§	  2	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreliggande	  förslag	  till	  dagordning	  godkändes.	  
	  
§	  3	   Val	  av	  justerare	  
Jörgen	  Oinonen	  valdes	  till	  justerare.	  
	  
§	  4	   PKLC	  
Jonny	  Hedberg	  och	  Elisabet	  har	  haft	  en	  träff	  med	  ordföranden	  i	  VKLC	  Västra,	  Lars-‐Olov	  Dahlund.	  I	  huvudsak	  
diskuterade	  två	  frågor:	  dels	  funktionärsavstängningar,	  dels	  information	  till	  Camilla	  Haglund	  om	  ändrat	  
beslut	  ang	  en	  plats	  i	  PKLC.	  	  
	  
Den	  första	  frågan	  härrör	  från	  att	  det	  är	  en	  diskrepans	  mellan	  vad	  som	  HS	  beslutade,	  avstängning	  som	  
licensgivare	  pga	  regelvidrig	  hantering	  vid	  licensgivning	  och	  vad	  som	  meddelades	  Camilla,	  total	  avstängning	  
som	  funktionär.	  Enl	  VKLC	  V	  har	  detta	  förorsakat	  ekonomiska	  förluster	  pga	  inställda	  träningar	  etc.	  Oklart	  var	  
i	  hanteringen	  denna	  felaktighet	  implementerats.	  
	  
Den	  andra	  frågan	  är	  en	  klar	  informationsmiss.	  Camilla	  borde	  omgående	  ha	  fått	  information	  om	  det	  ändrade	  
beslutet.	  Elisabet	  och	  Jonny	  får	  i	  uppdrag	  att	  framföra	  en	  ursäkt.	  
	  
Vad	  gäller	  PKLC	  har	  man	  möte	  på	  måndag	  den	  20	  januari.	  Man	  ska	  bl	  a	  säga	  upp	  sitt	  bredband.	  	  
	  
Jonny	  ,	  som	  sammankallande	  i	  valberedningen,	  gick	  igenom	  med	  HS-‐ledamöterna	  vilka	  som	  var	  beredda	  att	  
arbeta	  kvar	  i	  huvudstyrelsen.	  
	  
Jonny	  och	  Robert	  lämnar	  mötet.	  
	  
§	  5	   Protokoll	  2013-‐12-‐04	  
Protokollet	  från	  den	  4	  december	  godkändes.	  
	  
§	  6	   Ekonomiska	  frågor	  
Bokslutet	  är	  OK.	  Medlemsavgiften	  skickar	  ut.	  
	  



 
 

§	  7	   Ansvarsområden	  
a) Ras.	  GRAINS	  har	  uppdaterat	  förutom	  Azawak.	  Skotsk	  Hjorthund	  har	  gått	  till	  SKK.	  Italiensk	  vithund	  

klart	  till	  1	  juli.	  
b) Utställning.	  Kicki	  har	  skickat	  in	  utställningsförslag	  för	  2016.	  Euro	  Sigth	  Hound	  –	  Conny	  kollar	  om	  

man	  har	  något	  märke	  eller	  nål.	  Vi	  får	  rapport	  om	  utställningen	  på	  nästa	  möte.	  
c) Årsbok	  och	  PM-‐nummer.	  Dåligt	  med	  annonsering.	  Man	  kommer	  att	  ta	  in	  offert	  för	  nästa	  år.	  
d) Hemsidan.	  Inget	  att	  rapportera.	  

	  
§	  8	   Vinthundfullmäktige	  

a) Arlanda	  Hotellby.	  Offert	  OK.	  
b) Uppföljning	  beslut	  2013.	  Arbetet	  med	  gemensamt	  inköp	  av	  rosetter	  är	  fullföljt	  av	  Pekka	  och	  Bibbi.	  

Kvar	  att	  genomföra	  är	  kassörskurs	  och	  föreningsteknik.	  Vi	  planerar	  att	  genomföra	  dem	  den	  5	  april.	  
c) Handlingar	  till	  VF.	  Kicki	  fick	  i	  uppdrag	  att	  skriva	  vilka	  utställningar	  som	  genomförts	  2013	  som	  ska	  in	  i	  

verksamhetsberättelsen.	  Övriga	  som	  har	  ansvar	  för	  något	  område	  ska	  skriva	  sitt	  avsnitt.	  
d) Föreläsning.	  Vi	  beslöt	  att	  bjuda	  in	  Moa	  Persson.	  Elisabet	  kontaktar	  henne.	  

	  
§	  9	   Skrivelser	  
Det	  har	  inkommit	  en	  skrivelse	  från	  SKK	  ang	  ögondefekter	  hos	  italiensk	  vinthund.	  Elisabet	  och	  Yvonne	  fick	  i	  
uppdrag	  att	  kontakta	  klubben	  om	  vad	  de	  anser.	  
	  
§	  10	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  förelåg	  till	  behandling.	  
	  
§	  11	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  hålls	  den	  12	  mars	  kl	  19.30.	  
	  
§	  12	   Avslutning	  
Elisabet	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Yvonne	  Strömberg	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Elisabet	  Levén	  	   	   Jörgen	  Oinonen	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


