
STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 
2015-05-20 kl 19:00  
 
Närvarande:     Frånvarande:  
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)  Gunny Blomgren 
Conny Croneryd 
Malin Åberg 
Tina Andersson  
Pekka Nykopp  
Per Hedlund  
Lisen Ekström  
Kicki Sandell  
Sofia Lindh  
Bibbi Lundberg (suppleant) 
Camilla Johansson (suppleant) 
Mattias Lindell (suppleant) 
    
§ 136 Mötets öppnande 
Jörgen hälsade alla välkomna till kvällens möte och öppnade det kl 19:06 
 
§ 137 Val av protokollförare och justerare 
Jörgen valdes till protokollförare. Lisen och Tina valdes att justera protokollet. 
 
§ 138 Godkännande av dagordning 
Efter tillägget ”förtydligande angående ansökan om bidragsberättigad avelskonferens” på 
§ 146 godkändes dagordningen. 
 
§ 139 Föregående protokoll 

a) Kvarstår från protokoll 2015-02-18 
§ 93f Önskemål om bildande av verksamhetsklubb kapp 

 
b) Kvarstår från protokoll 2015-03-09 
§ 94d Få in 2016 års utställningskalender på hemsidan 

 
c) Protokoll 2015-04-11/12 
Protokoll gicks igenom och följande kvarstår att göra: 
§ 122a val av ordförande för PKLC (se § 141e) 
§ 124a Val av ansvarig för RAS (se § 141 a) 
§ 126d Tillskriva avdelningar samt verksamhetsklubbar om beslutet att anpassa 
hemsidorna för mobila enheter. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 
§ 140 Ekonomiska frågor 
Conny hade skickat in en ekonomisk redovisning som visade på en vinst på 5085 kr. 
Vinthundfullmäktige blev dyrare i år man samtidigt blev HS-mötet billigare vilket gör att 
totalsumman även den blev billigare. 
Medlemsantalet per den 30 april visade på totalt 1477 medlemmar varav 1276 
fullbetalande. Det är positiva siffror med ungefär 120 fler medlemmar netto jämfört med 
samma tid 2014.  
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Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

§ 141 Rapport ansvarsområden 
1) RAS 
Sedan förra mötet har Per tagit på sig ansvaret för RAS och har presenterat sig 
ansvariga på SKK samt hos rasklubbar som är aktuella för att revidera sin RAS. 
 

a) Lagringsutrymme av bakgrundsmaterial. 
På grund av att en rasklubb har bytt styrelse så har en del underlag försvunnit från 
en rasklubbs vilket är olyckligt. Per har lagt fram ett förslag att HS bör erbjuda 
säkert lagringsutrymme för liknande material både under processen och även inför 
nästa revidering. Beslutades att Per kan använda dropbox till detta. Skulle det visa 
sig att utrymmet i framtiden blir för litet så finns möjligheten att köpa mer 
utrymme. Dock ska ett beslut på det tas innan. 
 
b) Användning av utländska underlag 
Per har även fått frågan om hur HS ställer sig till möjligheten att använda material 
från utländska studier/undersökningar när klubbens RAS revideras. HS är mycket 
positiv till detta och speciellt i numerärt små raser för att få högre kvallitet och ett 
bredare underlag. 

 
2) Utställningskommitté 
Kicki rapporterar att hon har fått tillbaka SvVK’s ansökan om officiella utställningar för 
våra klubbar gällande 2017 och samtliga är fastställda. 
 

a) CUA i våra klubbar 
Eftersom det från i år inte går att ansöka officiella utställningar utan att ange en 
certifierad CUA så fick Kicki använda en av klubbens certifierade CUA till flera 
utställningar med intentionen att byta ut CUA innan utställningen hålls. Kicki 
poängterade samtidigt problemet att flera av våra rasklubbar faktiskt saknar CUA. 
Beslutades att använda oss av pengar från utbildningsfonden för utbildningar till 
CUA. Målsättningen och grundkravet kommer att bli att samtliga av våra klubbar 
har en CUA knuten till sin organisation för att få arrangera en officiell utställning. 
Uppdrogs åt Kicki att fråga ovan nämnda CUA som också är auktoriserad att utbilda 
CUA om personen i fråga kan tänka sig att hålla i dessa utbildningar. 

 
b) Bestyrelserapport 
Kicki lämnade även en kortare rapport från Specialklubbarnas seminarium för 
domar- och utställningsansvariga den 18-19 april som hon närvarade på. En av de 
saker som togs upp på konferensen är att från den 1 januari 2014 är det även 
obligatoriskt för specialklubbar och rasklubbar att upprätta en bestyrelserapport 
som ska skickas till HS. 
Uppdrogs åt Kicki att få med denna information i ” Lathund för arrangerande av 
officiella utställningar inom SvVK”. Kicki skickar ut den reviderade texten för 
påseende till styrelsen innan publicering.  

 
3) Årsbok och PM nummer 

a) Försäljning av överexemplar av Vinthunden 
Frågan har kommit om vi kan/får sälja överexemplar av tidningen och beskedet på 
SKV’s hemsida är att det är inte ett problem för en icke vinstdrivande förening. 
Beslutades att överexemplar av tidningen erbjuds till försäljning till ett pris av 100 
kr plus aktuellt porto. För svenska köpare är dock kravet att de redan är 
medlemmar eller att de blir medlemmar eftersom Vinthunden först och främst är 
en medlemstidning.  
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b) Redaktionens sammansättning 
I dagsläget vet inte redaktionen om den blir intakt inför arbetet med nästa års 
tidning. Frågan bordläggs tills detta är utrett. 

  
4) Hemsidan 

Inget att rapportera 
 

5) PKLC 
a) Val av ny ordförande för PKLC 
Förelåg valberedningens förslag till ny ordförande Camilla Johansson. 
Beslutades att välja Camilla till ny ordförande och HS önskar henne lycka till med 
sitt nya uppdrag. 
 
b) Genomgång av protokoll #35 2015-04-16  
Protokollet gicks igenom, fastställdes och lades till handlingarna 
 
c) Genomgång av protokoll #36 2015-05-12 
Protokollet gicks igenom, fastställdes och lades till handlingarna 
 
d) SE LCCH, tilläggskrav för utländsk champion. 
PKLC har uppmärksammat att det saknas skrivning i utställnings– och 
championatregler vad som gäller för utländsk coursingchampion för att uppnå 
svenskt championat även om det redan idag i praktiken fungerar som det ska. PKLC 
har fått i uppdrag att rätta till det problemet och har i samråd med Jonny Hedberg 
författat ett förslag på text som ska inplanteras i reglerna antingen som ett 
supplement eller vid planerad revidering 2016-12-31. 
 
e) Felaktigt utdelade WCC 
På grund av missförstånd hos SKK har ett antal felaktiga WCC utfärdats på grund av 
att hunden inte uppfyller kravet på maxhöjd gällande italiensk vinthund och 
whippet. HS betonar att dessa icke är giltiga och att dessa ej berättigar till tävlan i 
bruksklass varken i Sverige eller utomlands. 
 
f) Faktura stambokföringsavgift  
Förelåg en fråga från PKLC om att fakturan på stambokföringsavgiften för 
genomfört prov ställs direkt till ansvarig VKLC. Conny meddelar att det är inga 
problem. 
Beslutades att fakturan för stambokföringsavgift från och med nu skickas direkt till 
arrangerande VKLC 
 

6) Kapp 
Inget att rapportera 

 
§ 142 Ansökan om vidareutbildning 
Förelåg en ansökan från utställningsdomare Kjell Lindström om att utöka sitt rasregister 
med raserna italiensk vinthund och borzoi. Samtliga avdelningar och rasklubbar har svarat 
på remissen och samtliga har ställs sig positiva. 
Beslutades att godkänna Kjells ansökan samt uppdrogs åt Jörgen att besvara ansökan till 
SKK samt till Kjell. 
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§ 143 Skrivelser 
Skrivelser enligt lista på dropbox. Dokumentet är ett levande excelldokument och samtliga 
som får inkommande post ska diariföra det där. 
  
§144 Rasklubbsfrågor 

a) Hjorthundsklubben. Ekonomiska frågor rörande ingående balans. Uppdras åt Conny 
att stämma av detta med deras kassör. 

b) SRIV’s stadgar och styrelse. Mattias rapporterar att SRIV har återgått till de av SvVK 
godkända stadgarna från 2009 och att styrelsens sammansättning följer dessa 
stadgar. 

c) GRAINS skrivelse till ägare av Podenco. Jörgen rapporterade att han tillsammans 
med GRAINS kommer att författa en skrivelse till samtliga på SKK hunddata 
upptagna ägare av Podenco för att klargöra att GRAINS är den enda officiella 
rasklubben för rasen. 
 

§145 Avdelningsfrågor 
Tånga Hed utställningen. Jörgen rapporterade att ett möte kommer att hållas under nästa 
vecka med utställningsgruppen för Tånga Hed. 
  
§ 146 Övriga frågor 
En av våra rasklubbar har ställt sig undrande var frågan om bidragsberättigad raskonferens 
har tagit vägen. Den frågan behandlades på förra mötet men aktuell rasklubb har tyvärr 
inte fått svar om utslag i frågan. Jörgen uppdras att besvara rasklubbens fråga.  
 
§ 147 Nästa möte 
2015-07-01 klockan 19:00 
 
§ 148 Avslutning 
Jörgen avslutade mötet och tackade alla för ett bra och konstruktivt möte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande/Protokollförare 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Tina Andersson   Lisen Ekström 
Justerare    Justerare  
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