
 

 

 

 
 

 

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2014-03-12 

 

Närvarande: Elisabet Levén, Conny Croneryd, Jörgen Oinonen, Rickard Selin, Kicki Sandell, 

Robert Dirksen, Malin Åberg,  Susanne Forsgren, Bibbi Lundberg, Yvonne Strömberg, Jonny 

Hedberg § 1-4 

 

Lämnat återbud: Sofia Lind, Tina Andersson, Pekka Nykopp 

 

§ 1 Öppnande 

Elisabet Levén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

 

§ 3 Val av justerare 

Bibbi Lundberg valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4 PKLC 

a) Avstängning av funktionärer                                                                                               

Under sommaren 2013 stängdes två funktionärer av som licensgivare. Tyvärr fick de besked 

om att de var avstängda som funktionärer. Yvonne fick i uppdrag att tillskriva dem och be 

om ursäkt. 

b) Stadgeändring 

Jonny Hedberg fick i uppdrag att se över stadgeändring både för PKLC och HS. 

Stadgeändringarna kommer att tas upp på nästa HS-möte. 

c) Vinthundklubbens tävlingssektion – hinder för registrering 

En intern PKLC-fråga. 

d) PKLC beviljas befogenhet att kommunicera med berörda handläggare inom SJV vid  

omarbetning av aktuella författningar, att ansöka om dispens samt i förekommande fall 

kommunicera med Länsstyrelsen gällande närvaro av tävlingsveterinär vid lure 

coursingprov. PKLC har en person i kommittén som är kunnig i dessa frågor och har PKLCs 

förtroende att sköta dessa frågor. De har även noggrann statistik över skador. 

e) Britt Andersson, SKK, har meddelat att FCI kommer att öka kraven för bruksklass, Working 

Class Certifikation, WCC.  Det gör det svårare för svenska hundar att tävla utomlands. 

 

I övrigt meddelade Robert att Johan har lämnat som sekreterare och i stället har Chrisitian 

Magnusson gått in. Robert fick i uppdrag att lämna en lista på vilka som sitter i kommittén 

till Yvonne. 

 

 



 

 

§ 5 Protokoll 2014-01-15 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 6 Ekonomiska frågor 

Conny Croneryd rapporterade att 1 500 avier av medlemsavgiften har skickat ut och ca 1 100 har 

betalat. HS beslöt att Yvonne Strömberg får överta den gamla scannern utan kostnad. 

 

§ 7 Ansvarsområden 

a) Ras. Rickad rapporterade om arbetet med ras där det är några raser kvar för uppdatering, 

bl a Azawak, Greyhound och Slougi. 

b) Utställning. Kicki rapporterade om det aktuella läget. 

c) Årsboken. Här diskuterades om vi ska sänka annonspriset för att få fler annonser. Vi enades 

om oförändrat annonspris. För PM-numret har tryckeriet tagit ett för högt pris. Jörgen för 

diskussioner med dem. 

d) Hemsidan. Inget att rapportera. 

 

§  8 Vinthundfullmäktige 

Elisabet har talat med Jonny som ställer upp som mötesordförande. Hon ska också kontakta Maud 

Lundwall för att be henne ställa upp som sekreterare. 

 

Yvonne fick i uppdrag att fråga avdelningar, rasklubbar och verksamhetsklubbar LC om det fanns 

intresse av att HS anordnar kurser för kassörer och kurs i föreningsteknik. 

 

§ 9 Västra avdelningen 

Bibbi Lundberg rapporterade att valberedningen inte lyckats få fram namn till styrelsen i Västra 

avdelningen, varför avdelningen nu är vilande. 

 

En fråga som bekymrade Bibbi är utställningen på Tånga Hed varför vi gjorde följande 

arbetsfördelning: 

Bibbi: kontakt med Tånga Hed, ringsekreterarväskor, fråga länsklubben om vi får låna deras 

utställningsmaterial 

Jessica tar emot anmälningar och Conny kollar betalningar 

Jessica: resultatlistor 

Jörgen, Iris, Conny: räddande änglar och hjälper till 

Elisabet ska skriva en text där hon vädjar om mer hjälp. 

 

§ 10. Italiensk vinthund 

Vi har fått en rapport från rasklubben hur de agerat med anledning av de ögonproblem som 

uppmärksammats. Vi noterar informationen. 

 

§ 11 Whippetkompendiet 

Vi har erhållit ett mycket välarbetat Whippetkompendium. Elisabet fick i uppdrag att översända det 

till SKK. 

 

§ 12 SPIK 

Fler har uppmärksammat att det finns en rasklubb för podenco ibicenko som inte är ansluten till 

Svenska Vinthundklubben. De har därför inte möjlighet att påverka i t ex rasfrågor eller andra 

frågor som vi driver. Jörgen Oinonen fick i uppdrag att förtydliga på hemsidan vilken rasklubb som 

har rasanvar för podenco ibicenko. 

 

 

 



 

 

§ 13 Annika Uppström – utökning av rasregistret 

HS beslöt att innan vi godkänner Annika Uppströms utökning av rasregistret bör hon avsluta sina 

redan godkända raser innan hon påbörja nya. 

 

 

§ 14 Gertrud Hagström 

HS beslöt att godkänna Gertrud Hagströms utökning av rasregistret under förutsättning att hon 

deltar vid något LC-prov. 

 

§ 15 Uppfödarmedalj 

HS beslöt att gå ut med information om uppfödarmedaljen och be att få in nominerar. 

 

§ 16 Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser som kräver handläggning. 

 

§ 17 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 9 april där vi bl a ska behandla stadgefrågor. 

 

§ 18 Avslutning 

Elisabet avslutade mötet och tackade för ett bra genomfört möte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Strömberg 

 

Justeras: 

 

 

Elisabet Levén  Bibbi Lundberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


