STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950

Svenska Vinthundklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte
2015-02-18 kl 19:30
Närvarande:
Jörgen Oinonen (Ordförande/Protokollförare)
Rikard Sellin
Malin Åberg
Conny Croneryd
Lisen Ekström
Susanne Forsgren (tjänstgörande suppleant)
Robert Dirksen (tjänstgörande suppleant)
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant)
Camilla Johansson (tjänstgörande suppleant)

Anmäld frånvaro:
Kicki Sandell
Tina Andersson
Pekka Nykopp
Sofia Lindh

§ 86

Mötets öppnande
Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19:40

§ 87

Val av protokollförare och justerare
Jörgen valdes att skriva kvällens protokoll. Lisen och Conny valdes till justerare.

§ 88

Godkännande av dagordning
Dagordningen fasställdes med ändringen att § 93 e) föredras direkt efter den här
punkten.

§ 89

Rapport ansvarsområden PKLC
a) Genomgång av protokoll #31 2014-12-16, #32 2015-01-13 samt #33 2015-02-10
Samtliga tre protokoll har lästs igenom och godkänts. Lades därefter till
handlingarna.
b) Regler för deltagande i bruksklass.
Robert förklarade bakgrunden till ändringen och förklarade också att de svenska
nationella reglerna är enklare än vad FCI regler förespråkar. Att vissa
missförstånd har skett när det gäller dels ett antal raser inom Gr.5 samt
italiensk vinthund samt whippet över maxmått på LC i deras chans att få ett
WCC beror på misstolkning av reglerna hos SKK när de registrerar resultat.
Beslutades att PKLC tar upp den här frågan med SKK för att rätta till
problemen.
c) Ändring av regler för CERT på internationellt prov
Förelåg en skrivelse från PKLC enligt beslut § 421 protokoll #30 gällande
ändrade regler för CERT på internationellt prov. Beslutades bifall samt att PKLC
enligt delegationsordningen är bemyndigade att ta den här frågan vidare till
SKK. Protokollsutdrag bifogas skrivelsen.
d) Fråga från Conny varför posten provdebiteringar och kostnader för registreringar
av resultat inte är i balans. Robert förklarade att det finns ett äldre beslut att
2014 skulle en viss del av PKLC kapital täcka denna kostnad och från och med
2015 kommer den faktiska kostnaden för registreringskostnaderna faktureras till
aktuell verksamhetsklubb.
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§ 90

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-01-07 §74-85 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna. Kvarstår att göra från det protokollet är § 80b), Inventarielistor samt
§ 82 d), verksamhetsrapport mm.

§ 91

AU-Beslut
AU-Beslut 2:2015 gällande datum för VF fasställdes.

§ 92

Ekonomiska frågor
a) Conny rapporterade medlemsantalet per 2015-01-31.
Huvudmedlemmar
1356st
Familjemedlemmar
188st
Valpgåvomedlemskap
13st
b) I övrigt rapporterar Conny att bokföringen för 2015 innehåller intäkter för
medlemskap samt utgifter för reseräkning till specialklubbskonferensen i
februari. Resultatet är 20 000 kr så här långt.
c) Camilla efterlyste medlemslista löpande för verksamheten inom VKLC. Conny
förklarar att en per kalendermånad finns tillgänglig. Beslutades att Conny alltid
skickar den vidare till Christian i PKLC som kan skicka den vidare till samtliga
VKLC.

§ 93

Rapport ansvarsområden
a) RAS
Rickard rapporterar att Azawakh har blivit fasställd hos SKK. Podenco är
inskickad för fastställande och att Podengo portugues är på gång.
Saluki, Greyhound, Cirneco dell´Etna och Italiensk vinthund är de som
kvarstår som är kritiskt sena.
b) Utställningskommitté
Bibbi har rapporterat att Tånga Hed är tillgängligt 17-18 juni 2017 och
undrade om hon skulle boka den tiden. Beslutades att Bibbi bokar Tånga
Hed då.
Fanns en rapport från Kicki att sökta dispenser för våra grupp 5 hundar att
deltaga på våra utställningar i Vännäs, Svenstavik och Sundsvall 2015 samma
dag som de går på respektive länsklubbsutställning var beviljade.
c) Årsbok och PM nummer
Malin rapporterade att Pm numret är inlämnat till tryckeriet. Arbetet med
årsboken fortskrider. Redaktionen tar fortfarande emot annonser en tid till.
d) Hemsidan
Conny rapporterade att hemsidan låg nere för någon vecka sen men att
webbmaster vid det tillfället uppdaterade mjukvaran. Just ikväll fanns det
problem med att se hemsidan korrekt i Firefox vilket Conny kollar med
webbmaster.
e) PKCL
Se § 89
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f) Kapp
Förelåg en skrivelse från en medlem som undersökte möjligheterna att
starta en verksamhetsklubb för kapp, fristående från PKLC. Beslutades att
Jörgen tillskriver PKLC med ett antal frågor för att göra en konsekvensanalys
i frågan. Bordlägges tills svaren på dessa frågor finns tillgängliga.
§ 94

Skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser finns listade på dropbox. Ingen skrivelse
kräver beslut på och styrelsen noterar informationen.

§ 95

VF 2015
a) Verksamhetsrapport och verksamhetsplan författas av samtliga utifrån deras
uppdrag och sammanställs av Jörgen
b) Conny ordnar med budget
c) Uppdraget från VF angående VF är pågående. Det saknas fortfarande någon
som vill axla rollen som ordförande i avdelningen. Alternativet är att lägga
ner avdelningen och låta den gå upp i övriga avdelningar. Uppdraget bör
vara klart till VF 2015.

§ 96

Övriga frågor
a) Fråga angående beslutet via e-post att svara enligt förslag till SKK gällande
dispens för tik som nyss fullt 7 år att användas i avel fasställdes. Rasklubben
hade gett sitt bifall. Ingen avvikande åsikt noterades.
b) Jörgen gjorde en muntlig rapport om vad som avhandlades på
specialklubbskonferensen 7-8 feb. En utförlig skriftlig rapport kommer så
fort presentationerna kommer från SKK.
c) En genomgång av rasklubbarnas stadgar har gjorts och ett antal avvikelser
från SKK typstadgar har upptäckts. En riktig inventering behöver göras så att
samtliga klubbars stadgar överensstämmer med typstadgarna.

§ 97

Nästa möte
Nästa möte hålls via telefon 2015-03-09 klockan 19:00

§ 98

Avslutning
Jörgen tackade för kvällens möte och avslutade mötet kl 21:51

………………………………………………………
Jörgen Oinonen
Ordförande/Protokollförare

………………………………………………………
Conny Croneryd
Justerare

………………………………………………………
Lisen Ekström
Justerare
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