
STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2015-07-01 
 
 
Närvarande:     Frånvarande:  
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)  Lisen Ekström 
Conny Croneryd (fr.o.m. § 157)      Tina Andersson 
Malin Åberg     Pekka Nykopp 
Per Hedlund 
Kicki Sandell 
Sofia Lindh 
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant) 
Camilla Johansson (tjänstgörande suppleant) 
Gunny Blomgren (tjänstgörande suppleant) 
Mattias Lindell (tjänstgörande suppleant t.o.m. § 156) 
 
§ 149 Mötets öppnande 
Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19:07 
 
§ 150 Val av protokollförare och justerare 
Till protokollförare valdes Jörgen. Till justerare valdes Bibbi & Per 
 
§ 151 Godkännande av dagordning 
Liggande dagordning godkändes 
 
§ 152 Föregående protokoll 

a) Kvarstår från protokoll 2015-02-18 
 § 93f Verksamhetsklubb kapp  

 
b) Protokoll 2015-05-20 
Protokollet föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
§ 153 Ekonomiska frågor 
Medlemsstatistik per 30/6. Fullbetalande 1323st, Familjemedlemmar 192st och 
valpköparmedlemmar 27st vilket ger en nettoökning på 85 medlemmar jämfört med 2014.  
 
§ 154 Rapport ansvarsområden 

1) RAS 
Per rapporterar att han har haft en positiv dialog med samtliga rasklubbar som ska 
revidera sin RAS sedan förra mötet. Per har även fått ett första förslag från 
Greyhoundklubben för granskning. 
 
2) Utställningskommitté 
Kicki har inget nytt att rapportera 
 
3) Årsbok och PM nummer 
Malin har inget nytt att rapportera 
 
4) Hemsidan 
Då Conny saknas bordläggs denna punkt 
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5) PKLC 
a) Genomgång av protokoll #37 2015-05-26 
Förelåg en överklagan från två medlemmar angående beslut § 508. HS har granskat 
förfarandet i ärendet och inga fel har begåtts i hanteringen i ärendet och eftersom 
heller inget nytt har framkommit i själva ärendet så avslås protesten. Därefter 
fastställdes protokollet. 
 
b) Genomgång av protokoll #38 2015-06-08 
Protokollet fastställdes 
 
c) Genomgång av protokoll #39 2015-06-30 
Jörgen påpekade att det på kan upplevas som att formuleringen på § 525 om 
utländska ägares medlemskap kan misstolkas. Camilla sa att de kan justera den 
punkten. Därefter fastställdes protokollet. 

 
d) Camilla rapporterade att PKLC har påbörjat arbetet med att se över sina regler 

inför regelrevideringen 2017. Detta ska vara slutfört i mars 2016. 
 

6) Kapp 
Inget att rapportera 

 
§ 155 Ansökan om vidareutbildning 

a) Förelåg en ansökan från Gunilla Skallman om vidareutbildning till gruppallrounder i 
grupp 5. Frågan har varit på remiss hos våra rasklubbar och samtliga har gett sitt 
bifall. Beslutades att ge bifall till Gunillas ansökan under förutsättning att hon med 
närvarointyg styrker närvaro på ett LC prov. 

 
§ 156 Skrivelser 

a) Inbjudan grundutbildning för avelsfunktionärer från SKK 
Beslutades att Per kan anmäla sig till det. 
 

b) Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2015 från PKLC. 
Tidsfristen till detta löpte ut för flera år sen och därför kommer ingen ansökan att 
lämnas 
 

c) Fråga om kriterier för aspirantdomare från exteriördomare. 
Jörgen har svarat att kriterierna för detta kan vara både ganska ny domare som 
uppfyller grundkraven men med lång erfarenhet som uppfödare av vinthundar eller 
mycket erfaren domare men ändå med någon form av vinthundsanknytning. 
Samtidigt svarade Jörgen att HS inte aktivt söker nya namn att lägga på listan utan 
de som hamnar där gör det efter förslag från enskilda styrelsemedlemmar, förslag 
från rasklubbar eller att domaren själv kontaktar HS. Uppfyller domaren kraven så 
kommer de att påföras vid nästa tillfälle som listan uppdateras. 
 

d) Kallelse till KF från SKK 
Sista anmälningsdag 28 augusti för våra delegater 
 

e) Överklagan beslut PKLC från medlem 
Se § 154, 5a. 

 
§157 Rasklubbsfrågor 
Inget att rapportera. Conny anslöt till mötet. 

2 
 



STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

§158 Avdelningsfrågor 
a) Tånga Hed & västra 
Conny och Jörgen rapporterade att årets utställning i Tånga Hed avlöpte väl och 
utställningen var ekonomiskt en bra affär för vilande västra avdelningen. På Bibbis 
förslag så sålde hon smörgåsar och kaffe hela dagen vilket även det gav ett bra tillskott 
i kassan. Dock är HS helt eniga om att på detta sätt kan inte Tånga Hed utställningen 
fortgå utan den måste lämnas över till en styrelse alternativt en utställningskommitté, 
helst skulle det finnas både och för att knyta rätt person till rätt uppdrag. 

 
§ 159 Övriga frågor 
Fråga från PKLC om vem som äger datorer och skrivare som köptes in för några år sen. 
Svaret är att ägare i dagsläget är PKLC och om de vill ändra på det så måste ett beslut om 
detta fattas av PKLC. 
 
Camilla rapporterade även att en av deras registratorer har avgått med omedelbar verkan 
av personliga skäl och en ersättare är på gång. 
 
§ 160 Nästa möte 
Nästa möte är ett telefonmöte och kommer att hållas onsdagen den 26 augusti kl 19:00. 
 
§ 161 Avslutning 
Jörgen tackade för kvällens möte och passade på att önska alla en riktigt skön sommar. 
Mötet avslutades kl 20:47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande/Protokollförare 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Bibbi Lundberg   Per Hedlund 
Justerare    Justerare  
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