Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2016-01-12
kl 19:08 - 21:30
Närvarande:
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)
Conny Croneryd
Lisen Ekström
Per Hedlund
Kikki Sandell
Pekka Nykopp
Malin Åberg
Sofia Lindh
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant)
Gunny Blomgren (suppleant)
Camilla Johansson (suppleant)
Mattias Lindell (suppleant)

Frånvarande:
Tina Andersson

§ 203 Mötets öppnande
Jörgen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 19:08.
§ 204 Val av protokollförare och justerare
Till protokollförare valdes Jörgen och till justerare Bibbi och Per.
§ 205 Godkännande av dagordning
Liggande dagordning fastställdes utan tillägg.
§ 206 Föregående protokoll
Protokollet från 2015-11-18 föredrogs och vi noterade att beslutet på § 196 angående datum för
VF2016 har efter mejlväxling ändrats enligt AU-beslut 6:2015, se § 207. Vi noterar även att den
CUA utbildning vi ämnade att hålla våren 2016 inte kommer att bli av på grund av tidsnöd. Ny
tidpunkt för denna kommer att diskuteras på senare styrelsemöte. Därefter lades protokollet
till handlingarna.
§ 207 AU Beslut
AU beslut 6:2015 angående datum för VF2016. HS fastställde beslutet om nytt datum för
VF2016 till den 23 april 2016.
§ 208 Ekonomiska frågor
Conny har skickat ut rapport om medlemsantal både i rasklubbar och i SvVK. Totalt räknar
vi in 3 868 medlemmar inom organisationen inkl rasklubbarna och trenden är att
rasklubbarna tappar lite medlemmar med några få undantag och SvVK fortsätter den
förväntade ökningen med tanke på SKK medlemshantering. Conny har även skickat ut ett
preliminärt bokslut för HS som tyvärr inte har nått hela HS men som visar positiva siffror
som förväntat.
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§ 209 Rapport ansvarsområden
1) RAS
Per rapporterade att RAS för Afghanhund gick in till SKK den 14/12. Whippet ska
revideras 2017 och de har påbörjat arbetet.
2) Utställningskommitté
Kicki meddelar att det numera finns tre möjliga ansökningsdatum för önskade
utställningar 2018, 29/2, 15/5 och 31/10. Beslutades att vi ska söka för rasklubbarna
senast den 15/5 2016 och för avdelningarna den 31/10 2016. Kicki skickar ut en första
påminnelse till klubbarna.
3) Årsbok och PM nummer
Arbetet med årsboken har legat still under helgerna så inget nytt finns att rapportera.
Sommarens PM nummer kommer att tidigareläggas till tidigt i juni så att PM för
Strömsholm kan tryckas i det numret.
4) Hemsidan
Inget att rapportera.
5) PKLC & Kapp
a) Genomgång av protokoll #45 2015-11-21/22
Protokollet från PKLC fysiska möte på Arlanda Hotellby föredrogs och fastställdes.
b) Genomgång av protokoll #46 2016-01-11
Protokollet från 2016-01-11 föredrogs. I protokollet § 617 framgår det att ett tillägg
har gjorts i regelrevideringsförslaget för LC där italiensk vinthund över 41 cm och
whippet över 53 cm tik, 56 cm hane helt utestängs från deltagande i LC i nationell
klass. HS uttrycker stor förvåning över att detta beslut har tagits helt utan att
rasklubbarna har haft möjlighet att lämna sina synpunkter och beslutade därför att
den skrivningen stryks ur det färdiga förslaget innan det skickas till SKK för
godkännande. I övrigt fastställdes protokollet
c) Övrigt
Camilla rapporterade att PKLC ämnar hålla en domarkonferens 2017 och att för
tillfället står arbetet still gällande det nya sekretariatprogrammet då ansvarig inom
PKLC har avsagt sig sitt uppdrag angående det.
§ 210 Domarfrågor
Förelåg en ansökan om vidareutbildning från Mikael Nilsson på 8 av våra raser. Frågan har
varit på remiss hos våra klubbar och den rådande åsikten är att Mikaels ansökan är på för
många av våra raser initialt. Beslutades att säga nej till denna ansökan med stöd av de
svar som har inkommit.
§ 211 VF 2016
VF2016 kommer att hållas på Arlanda Hotellby i Arlandastad enligt sedan tidigare bestämt
datum den 23/4. Uppdras åt Jörgen att skicka en inbjudan till klubbarna så att vi får
anmälan om delegater.
§ 212 Skrivelser
2015/210, från SKK. Ny standard för Azawakh. Skickat till rasklubb.
2015/211 från SKK. Ansökningar till preparandkurs. Remiss till samtliga klubbar.
2015/212 från SKK. Inbjudan handledarutbildning för uppfödarutbildningen. VB: klubbar
2015/213 från SKK. Protokoll från KF2015.
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2015/216 från SKK. Protokollsutdrag angående överklagan LC. VB: PKLC.
2015/218 från SKK. Inbjudan distansutbildning i föreningsteknik. VB: klubbar.
2015/219 från SKK. Presentation från SKK valberedning. VB: klubbar
2015/229 från SKK. Inbjudan LCEM 2016. VB: PKLC
2015/230 från SKK. Inbjudan CUA kurs. VB: klubbar
Övriga skrivelser utan åtgärd enligt diarielista på gemensam dropbox.
§ 213 Avdelningsfrågor
Inga frågor
§ 214 Rasklubbsfrågor
Inga frågor
§ 215 Övriga frågor
Inga frågor
§ 216 Nästa möte
Nästa möte hålls per telefon den 23/2 kl 19:00
§ 217 Avslutning
Jörgen tackade alla och avslutade mötet klockan 21:30

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

………………………………………………………
Bibbi Lundberg
Justerare

………………………………………………………
Per Hedlund
Justerare
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