
 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens telefonmöte den 
2014-11-19  kl.19:30 
 
Närvarande:  
Jörgen Oinonen (Ordförande) 
Robert Dirksen t.o.m. § 64 
Tina Andersson 
Rikard Sellin 
Conny Croneryd (Kassör) under § 67 samt fr.o.m. § 71b 
Lisen Ekström 
Malin Åberg 
Pekka Nykopp  
Kicki Sandell  
Sofia Lindh fr.o.m. § 65 
Susanne Forsgren (Suppleant)  
Bibbi Lundberg (Suppleant)  
Camilla Johansson (Suppleant) under § 64 
 
§ 61 Mötets öppnande 
 
Jörgen öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 62 Val av protokollförare och justerare 
 
Susanne valdes till dagens protokollförare och Lisen valdes att jämte ordförande justera 
protokollet 
 
§ 63 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes med ändring i § 64 a) genomgång av protokoll  
#29 och #30. 
 
§ 64 Rapport ansvarsområden 
 

a) PKLC 
Genomgång av protokoll #29 och #30  

• § 416 Yvette Charlesdotter har erbjudits posten som ny kassör och har tackat 
ja. 
Överlämning sker och Yvette tillträder vid årsskiftet HS bifaller och hälsar 
Yvette välkommen 

• Uppföljning av § 55 protokoll 2014-1008. Aktuell balans och resultatrapport 
har inkommit från PKLC och HS konstaterar att allt är i sin ordning 

• I ärendet angående överklagan om felaktigt hanterande av CACIL så har HS 
inhämtat yttrande från PKLC samt Jonny Hedberg (FCI/CdL) och konstaterar 
att även om situationen är högst beklaglig för drabbade hundar så finns det 
ingen möjlighet att göra på annat sätt. Överklagan måste därför avslås. 



• Genomgång av två separata anmälningar mot medlem inom organisationen. 
PKLC har redan behandlat de brister hos funktionärer som bla har föranlett 
dessa anmälningar och därefter kvarstår endast anmälan mot medlemmen. 
HS konstaterar precis som PKLC tidigare har gjort att även om medlemmen i 
fråga även är funktionär inom organisationen så har dessa händelser som 
brevskrivarna tar upp inte med medlemmens roll som funktionär att göra 
och därför bifaller HS PKLCs beslut att detta ärende inte ska behandlas av 
PKLC eller HS. 

 
HS bifaller PKLCs beslut angående anmälan om regelbrott, ärende som rör enskild 
deltagare skall anmälas till SKK disciplinnämnd 

b) Kapp 
 
Inget att rapportera 

 
§ 65 Föregående protokoll 
 
Protokoll från 2014-10-08  §49-60 godkändes och lades till handlingarna  
§ 55 e) fråga om direktjustering kvarstår till nästa möte 
 
§ 66 AU-beslut 

a) AU-beslut 2:2014 
HS fastställer AU beslutet att flytta 150 000 kr till ett till ett bundet konto med 
högre ränta, beloppet är låst till och med december 2015 

 
§ 67 Ekonomiska frågor 
 
Ingen förändring från föregående möte 
Fortsatt positiv medlemsutveckling 
 
§ 68 Rapport ansvarsområden 
 

c) RAS  
Rikard meddelar att arbetet med RAS kontinuerligt uppdateras på dropbox. De raser 
som skulle varit klara under 2013 Greyhound, Azawakh samt Italiensk vinthund har 
nu kommit igång med sitt arbete. Dock ännu inget svar från Salukiringen 
Av de raser som ska vara klara under 2014 har Podenco Ibicenco och Podengo 
Portugues påbörjat sitt arbete. Cirneco dell’Etna planerar ha ett underlag klart till 
mars 2015. 
Afghan ska vara klara 2015 och är igång med arbetet 
 

d) Utställningskommitté 
Kicki skriver till SRIV angående deras skrivelse om specialen 2015 
Kicki skickar i dagarna ut information angående ansökan om utställningar 2017. 
Information om deltagande i bruksklass på utställning skickas ut till rasklubbar och 
avdelningar.  

 
e) Årsbok och PM nummer  

Bemanning för Årsboken är klar. PM nummer går för tryck under kommande dagar 
 

f) Hemsidan 
Uppdateras inom kort med ny text angående Västras avdelning 
 



g) PKLC (se §.64 a) 
h) Kapp (se §.64 b) 

§ 69 Status på västra avdelningen 
 
Möte är genomfört 2014-11-05 Jörgen rapporterade att intresse och deltagare finns för att 
tillsätta en interrimsstyrelse vars arbetsuppgift blir att förberereda ett årsmöte samt 
ansvara för arrangemanget kring utställningen på Tånga Hed. 
 
§ 70 Skrivelser 

a) Motioner till KF, deadline 28 feb, behandlas nästa möte 
b) Från SKK inbjudan till specialklubbskonferens, beslutas nästa möte om vem som 

deltar från HS 
c) Från DK som gärna tar emot synpunkter angående vidareutbildning av domare 

informationspunkt, kvarstår till nästa möte 
d) Inbjudan temautbildning RAS, kvarstår till nästa möte för beslut om vem som ska 

delta från HS 
 
§ 71 Övriga frågor 

a) Genomgång av listan med aspirantdomare ligger som ett levande dokument på 
dropbox 

b) Beslutades att Jörgen tillskriver SRIV angående stadgeändringar. HS avslår 
ändringen av stadgar från årsmöte 2013 med hänvisning till att de inte följer 
typstadgarna. HS avslår även förslaget angående årsredovisning 

c) Seminarium i samband med VF angående styrelsearbete sker i samverkan med 
föreningskommittén  

d) Nomineringar till SKK Förtjänsttecken 
e) Nomineringar till Hamiltonplaketten  
f) Beslutas att godkänna ansökan från Anne-Chaterine “Ankan” Edoff om 

vidareutbildning på resterande av våra Gr.5 raser 
g) Fortfarande oklart om sommarutställningen kan ske på Tammsvik alternativt annan 

plats, Pekka håller oss informerade när han får mer info. 
 

§ 72 Nästa möte 
 
Nästa möte sker 2015-01-07 kl. 19.30 
 
§ 73 Avslutning 
 
Jörgen avslutade och tackade för kvällens möte 
 
 
Vid protokollet 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Susanne Forsgren 
 
 
Justeras    Ordförande 
 
 
 
----------------------------------------------  -----------------------------------------------
Lisen Ekström   Jörgen Oinonen 


