
 

 

Protokoll fört vid Vinthundklubbens ordinarie telefonmöte 2014-08-27 Kl 19:30 
 
Närvarande:    Anmäld frånvaro: 
Jörgen Oinonen (Ordförande/Protokollförare) Rikard Sellin 
Conny Croneryd (Kassör)   Sofia Lindh 
Lisen Ekström   Tina Andersson 
Malin Åberg 
Pekka Nykopp 
Kicki Sandell 
Robert Dirksen (från § 42) 
Susanne Forsgren (Tjänstgörande suppleant) 
Bibbi Lundberg (Tjänstgörande suppleant) 
Camilla Johansson (Tjänstgörande suppleant) 
 
 
§ 38 Mötets öppnande 
 
Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade kvällens möte 19:30 
 
 
§ 39 Val av mötessekreterare och justerare 
  
Jörgen valdes att skriva dagens protokoll och till justerare valdes Kicki Sandell och Lisen 
Ekström. 
 
 
§ 40 Godkännande av dagordningen 
 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 
 
§ 41 Föregående protokoll 
  
Det justerade protokollet från 2014-07-02 godkändes och lades till handlingarna med en 
påminnelse till utställningskommittén att tillskriva våra klubbar enligt § 31 b. 
 
  
§ 42 Ekonomiska frågor 
  

 Conny rapporterar att det ekonomiska läget är i stort sett oförändrat sedan 
föregående möte. 

 Medlemsantalet är glädjande nog uppåtgående och för närvarande har vi 1252 
fullbetalande medlemmar.  

 Skrivelse har inkommit från medlem som önskar byta avdelning från Östra till Södra. 
Det föreligger inget hinder för det och det Beslutades att bevilja det. Uppdras åt 
Conny att meddela SKK medlemsservice om överflytten. 



 

§ 43 Rapport ansvarsområden 
 

a)  RAS 

 Då Rickard saknas på detta möte bordläggs denna fråga. 
 
b)  Utställningskommitté 

 2016 års utställningar är godkända från SKK och det Uppdras åt Kicki att mejla 
listan till Jörgen som lägger den på Dropbox. 

 Vissa ändringsförslag i 2015 års utställningsprogram är inlämnade till SKK och 
det Uppdras åt Kicki att mejla listan till webbmaster så snart den är godkänd. 

 
c)  Årsbok och PM nummer 

 Malin ska kalla till ett första möte i redaktionskommittén för årsboken. 

 Nästa PM nummer som bland annat ska innehålla kallelser har deadline i oktober 
så påminnelse till klubbarna har inte gått ut än.  

 
d)  Hemsidan 

 Webbmaster har meddelat en mindre höjning av arvodet och det Beslutades att 
det inte var några problem från HS sida. Avdelningar och PKLC är meddelade om 
höjningen. 

 Östra avdelningen meddelar att man har bytt webbmaster. Man ska dock 
bibehålla aktuell design.  

 
e)  PKLC 

 Efter inkommen skrivelse från Jordbruksverket så har en text plockats bort från 
hemsidan då den kunde misstolkas. 

 Efter ett missförstånd hur Dropbox fungerar så har inte protokoll från PKLC nått 
HS så det Beslutades att dessa protokoll får tas upp på nästa möte. 

 
f) Kapp 

 Vi har glädjande nog ett par ekipage som representerar Sverige på VM på 
rundbana i Finland. PKLC har ansökt om landslagsbidrag från SKK och även fått 
det beviljat. HS ser fram emot rapport efter avslutat mästerskap. 

 
 
§ 44 arbetskommitté angående Västra avdelningen 
 
Jörgen rapporterar att han under sommaren har pratat med en hel del människor i 
området. Det finns tyvärr ett svagt intresse bland medlemmarna att hjälpa till med att få 
avdelningen på fötter. Mötet som var planerat i augusti har inte blivit av än men kommer 
att bli av innan HS nästa styrelsemöte. 
 
  
§ 45 Skrivelser 

 
Skrivelserna finns listade på Dropbox för påseende. Ingen skrivelse kräver åtgärd. 
  

 
§ 46 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor föreligger. 
 
 
 



 

§ 47 Nästa möte 
 
Nästa möte hålls per telefon 2014-10-08 kl 19:30 

 
 
§ 48 Avslutning 
 
Jörgen tackade för ett effektivt möte och önskade alla en god kväll. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Jörgen Oinonen (Ordförande/protokollförare) 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………………..  …………………………………………………… 
Kicki Sandell (justerare)   Lisen Ekström (justerare) 


