Protokoll nr.2/14
24-15 maj 2014 § 8-24

Protokoll fört vid Vinthundklubbens styrelsesammanträde den 24-25 maj 2014
Närvarande ledamöter: Jörgen Oinonen ordförande , Rickard Sellin vice ordförande
till och med § 15, Conny Croneryd kassör ,Pekka Nykopp ,Sofia Lindh.
Ledamöter som anmält frånvaro:Lisen Ekström, Malin Åberg, Tina Andersson,
Kicki Sandell.
Närvarande suppleanter: Susanne Forsgren och Bibbi Lundberg.
Suppleanter som anmält frånvaro: Robert Dirksen och Camilla Johansson.
§8

Mötets öppnande
Ordförande Jörgen Oinonen hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Noteras att Bibbi Lundberg och Susanne Forsgren tjänstgör som
ordinarie ledamöter under sammanträdet.

§9

Informationspunkt styrelsearbete HS
§ 9 bordlades till nästa styrelsesammanträde.

§ 10

Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägget " kritiklappar från
länsklubbarna som lades under § 22 övriga frågor.

§ 11

Val av protokollförare och justeringsperson
Beslutades att välja Bibbi Lundberg som protokollförare.
Beslutades att välja Susanne Forsgren som justeringsperson.

§ 12

Föregående protokoll
Protokollet från den 9 april 2014 föredrogs och godkändes samt lades till
handlingarna.

§ 13

Val av arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen
Beslutades att välja följande personer
a) Till Ras valdes Rickard Sellin.
b) Utställningskommitté: Kicki Sandell, Pekka Nykopp och Bibbi
Lundberg.
c) Årsbok och PM nummer: Malin Åberg sammankallande, Jörgen
Oinonen samt Susanne Forsgren.
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c) Årsbok- och PM nummer: Malin Åberg (sammankallande), Jörgen
Oinonen samt Susanne Forsgren.
d) Hemsidan: Conny Croneryd kontaktperson
e) PKLC: Robert Dirksen och Sofia Lind.
f) Kapp: Robert Dirksen
Beslutades att välja följande kontaktpersoner mot rasklubbarna
1) Norra avdelningen: Susanne Forsgren
2) Östra avdelningen: Jörgen Oinonen
3) Södra avdelningen: Tina Andersson
4) Afghanhund: Sofia Lindh.
5) Borzoi: Rickard Sellin.
6) Faraohund & Cirneco dell´etna: Jörgen Oinonen
7) Greyhound: Malin Åberg
8) Skotsk Hjorthund: Tina Andersson
9) Italiensk Vinthund: Malin Åberg
10) Irländsk Varghund: Lisen Ekström.
11) Podengo Português: Pekka Nykopp.
12) Saluki: Susanne Forsgren.
13) Whippet: Pekka Nykopp.
14) Grains: Jörgen Oinonen
§ 14

Ekonomiska frågor
Conny Croneryd föredrog att ekonomin är stabil med positiva
medlemssiffror.
En begäran hade inkommit från PKLC om inköp av en bärbar dator samt
tillhörande mobil internetuppkoppling.
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva PKLC för att få ett
förtydligande i frågan.
Conny Croneryd meddelar att överflyttningen av medlemsregistret till
SKK fungerar bra.

§ 15

PKLC
a) Ansökan har inkommit från SKK angående bidragsberättigad
domarkonferens 2017.
Budget och ansökan skall vara inne senast 2014-07-01.
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva PKLC och fråga om de tänkt
hålla en konferens samt påminna om sista ansökningsdatum.
Mötet ajournerades kl. 17:10
Mötet återupptogs den 25/5-14 kl.09:15

§ 16

Rapport ansvarsområden
a) RAS:
Rikard Selin deltog inte under mötet men rapporten som lämnades på
VF gicks igenom och är mycket positivt
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Ett flertal RAS dokument har blivit godkända under våren.
b) Pekka Nykopp och Bibbi Lundberg redogjorde om läget inför Tånga
Hed. Tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt med funktionärer vilket
betyder att Bibbi Lundberg och Iris Carlsson är de enda på plats innan
och får packa allt material inför utställningen själva.
Beslutades att förlänga anmälningstiden till Tånga Hed till och med 2
juni.
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att lägga ut ny text på hemsidan för att
hitta frivilliga funktionärer inför utställningen.
c) Årsbok och PM nummer:
Conny Croneryd meddelade att adressfilen är skickad till tryckeriet.
d) hemsidan:
Conny Croneryd meddelar webmaster den nya styrelsen så att den
kommer ut på hemsidan. I övrigt fungerar hemsidan och det finns inget
att rapportera.
e) Kapp:
Då Robert Dirksen saknades på mötet bordlades till nästa
styrelsesammanträde.

§ 17

Uppfödarmedaljen
Styrelsen gick igenom inkommande förslag och bordlade därefter frågan
till nästa styrelsemöte.

§ 18

Domaransökningar allmän diskussion
Vi pratade allmänt om hur dessa ansökningar ser ut och vilka krav vi
ställer och hur stor vikt SKK ger de beslut vi tar. Vi själva lägger stor vikt
på rasklubbarna och avdelningarnas åsikter och vill därför att alla skall
svara på samtliga ansökningar även om svaret bara är att klubben inte
har någon åsikt.
Om klubbens svar är negativt så måste det alltid följas av en motivering.
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva SKK för att få klarhet i
några frågor angående detta.

§ 19

Utökning av rasregister- Eva Liljekvist- Borg
Förelåg önskan från Eva Liljekvist- Borg om att utöka sitt rasregister
Förelåg önskan från Eva Liljekvist- Borg om att utöka sitt rasregister
med: Saluki, Italiensk Vinthund, Galgo Espanol, Azawakh, Slougi, Chart
Polski samt Magyar Agar. Svar har inkommit från några klubbar.
Beslutades att svara nej på önskan och be Eva återkomma när
hon slutfört fler av våra raser som hon redan blivit godkänd på.
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Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att svara på Evas önskan enligt beslut.
§ 20

Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelse från medlem angående avgift till veterinär på LC.
Svar från Elisabet Levén och Jörgen Oinonen.
Inkommande från SvlVk generell fråga angående ansökningar om
utökning av rasregister från domare.
Svar från Yvonne Strömberg och Jörgen Oinonen.

§ 21

Beslutsfrågor
Val av arbets-och ansvarsfördelning (§ 13)
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva PKLC (§14)
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva PKLC (§ 15)
Förlängd anmälningstid till Tånga Hed.(16 b)
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att skriva ny text till hemsidan. (16b)
Uppdrogs åt Jörgen oinonen att tillskriva SKK (§ 18)
Beslutades angående utökning av domarregister ( § 19).
Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att svara på ansökan om utökning av
domarregister (§ 19).
Mötet ajournerades kl 12:00 för lunch.
Mötet återupptogs kl 12:45.

§ 22

Övriga frågor
Fråga ställd från Podengo Portuguêse klubben angående kritiker från
länsklubbarnas utställningar som skickas till SvVK.
Podengo Portuguêse klubben vill gärna ta del av dessa.
Jörgen Oinonen meddelar SKK att han skall stå som mottagare av dessa
för vidarebefordran till de rasklubbar som vill ta del av dessa.

§ 23

Nästa möte
Nästa möte hålls per telefon den 2 juli 2014 kl 19:30.

§ 24

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avs

Vid protokollet

....................................

....................................

Bibbi Lundberg
Protokollförare

JörgenOinonen
Ordförande
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Justeras

....................................
Susanne Forsgren
Justerare

