STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950

Svenska Vinthundklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte
2015-03-09 kl 19:00
Närvarande:
Jörgen Oinonen (Ordförande/Protokollförare)
Rikard Sellin
Malin Åberg
Conny Croneryd
Lisen Ekström
Tina Andersson
Pekka Nykopp
Sofia Lindh
Susanne Forsgren (tjänstgörande suppleant)
Robert Dirksen (suppleant)
Camilla Johansson (suppleant)

Anmäld frånvaro:
Bibbi Lundberg
Kicki Sandell

§ 99 Mötets öppnande
Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade kvällens möte 19:06
§ 100 Val av protokollförare och justerare
Jörgen valdes att skriva kvällens protokoll. Lisen och Conny valdes till justerare.
§ 101 Godkännande av dagordning
Liggande dagordningen godkändes
§ 102 Föregående protokoll
a) 2015-02-18 § 86-99 Genomgången av protokollet bordlades till nästa styrelsemöte
11-12 april.
§ 103 Ekonomiska frågor
Conny har rapporterat in att till den sista februari hade 1171 medlemmar betalt sin
medlemsavgift och att därutöver finns det 194 medlemmar som ännu inte har betalt sin
medlemsavgift.
§ 104 Rapport ansvarsområden
a) RAS
Rickard rapporterar de händelser som har hänt sen senaste mötet och vid en
summering ser läget bra ut även om flera rasklubbar är kritisk sent ute så verkar
samtliga klubbar utom en ha presenterat en godtagbar tidsplan.
b) Utställningskommitté
Listan för 2017 års utställningar gicks igenom men i avsaknad av sammankallande så
bordlades punkten i övrigt.
c) Årsbok och PM nummer
Förelåg en offert från DIXA på tryck av vinthunden. Beslutades att acceptera
offerten.
Malin rapporterade att årsboken är i sin slutfas och att redaktionskommittén har
möte dagen efter detta styrelsemöte. Malin rapporterade att årsboken kommer att
innehålla färre annonser än de två senaste åren. Ett förslag till redaktionen inför
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nästa år är att använda sig av medlemsregistret för att skicka e-post till
medlemmarna.
d) Hemsidan
Kalendern för 2016 saknas på hemsidan. Uppdras åt Jörgen att be Kicki skicka den
till Jessica.
e) PKLC
Robert rapporterade att efter verksamhetsklubbarnas årsmöten så blir det lite
förändringar inom PKLC. HS hälsar de nya i kommittén välkomna.
f) Kapp
Robert efterlyste frågorna som Jörgen skulle ställa till PKLC angående förfrågan om
VKLC kapp. Jörgen skickar dem snarast för behandling
§ 105 Skrivelser
Inbjudan från SKK till seminarium för domaransvariga, och utställningsansvariga.
Beslutades att anmäla Kicki om hon kan gå på detta.
§ 106 VF 2015
Det nästan helt färdigställda kompendiet till VF 2015 gicks igenom.
a) Verksamhetsrapport SvVK
Beslutades att godkänna förslaget med tillägget om uppdraget från VF 2014
b) Verksamhetsplan SvVK
Beslutades att godkänna förslaget
c) Budget SvVK
Beslutades att godkänna förslaget
d) Verksamhetsrapport PKLC
Beslutades att godkänna förslaget
e) Budget PKLC
Beslutades att godkänna förslaget efter ett förtydligande på en post. Denna
förklaring måste komma in senast onsdag 11 mars.
§ 107 Övriga frågor
a) Delegater till KF 3-4 oktober
Beslutades att välja Jörgen och Pekka som delegater och med Conny och Lisen som
suppleanter. Uppdras åt Jörgen att anmäla namnen till SKK
b) Förelåg en skrivelse från Svenska Irländsk Varghundklubben angående en hund som
har blivit avstängd från tävlande på grund av att den har en kort bit av svansen
amputerad. HS har full förståelse för gällande regler när det gäller svanskupering
men när det gäller SvVK raser finns inga som traditionellt har svanskuperats.
Beslutades att skicka en skrivelse till SKK Utställningskommitté samt en motion till
kennelfullmäktige med en önskan om att våra raser får en generell dispens mot
denna regel. Uppdrogs åt Jörgen att skriva dessa och skicka ut för påseende till alla
innan det skickas in.
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§ 108 Nästa möte
Nästa möte blir konstituerande möte den 11 april 2015 följt av tvådagars styrelsemöte 1112 april 2015
§ 109 Avslutning
Jörgen avslutade kvällens möte klockan 21:05 och tackade alla för uppmärksamheten.
Samtidigt passade han på att tacka avgående styrelsemedlemmar för deras utmärkta
arbetsinsatser.

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

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

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