Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2016-06-15
Kl 19:00 -

Ledamöter:

Närvarande:

Frånvarande:

Jörgen Oinonen

Kicki Sandell

Gunny Blomgren

Sofia Lind

Conny Croneryd

Malin Åberg

Per Hedlund

Lisen Ekström

Pekka Nykopp
Suppleanter:

Maria Weinehall (tjänstgörande suppleant)
Gunilla Kock-Hansson (tjänstgörande suppleant)
Camilla Johansson fr.o.m. § 281e (tjänstgörande suppleant)

§ 275 Mötets öppnande
Förklarade ordförande mötet öppnat.
§ 276 Val av justerare
Valdes Conny Croneryd att, jämte ordförande, justera protokoll.
§ 277 Godkännande av dagordning
Liggande dagordning fastställdes,
med tillägget att § 282 behandlas först då föredragande Maria Weinehall måste utgå
därefter.
§ 278 Föregående protokoll
a) 2016-04-23/24 § 253-§ 274
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 279 AU Beslut/Per capsulam beslut
a) Utställningar 2018 fastställdes
b) Anette Edlander, aspirantdomare beslutade att lägga till på vår lista.
§ 280 Ekonomiska frågor
Läget är stabilt, medlemsutvecklingen positiv.
§ 281 Rapport ansvarsområden
a) RAS
Föredrogs av Per
b) Utställningskommitté

Eftersom Kicki saknas så bordlägges denna punkt.
c) Årsbok och PM nummer
Redaktionen uppdrogs att inkomma med förslag på ny redaktör.
Årsboken kostar 29 kr/st och PM nr 9.80 kr/st för avdelningarna.
d) Hemsidan
Uppdrogs åt Jörgen och Conny att se till så att anvisningarna för rasklubb
ansluten till SvVk kommer ut på hemsidan.
e) PKLC & Kapp
1) Överdomare förslag Lars-Göran Larsson godtages
2) Protokollet från PKLC möte # 52 2016-04-24 fastställdes.
3) Protokollet från PKLC möte # 53 2016-06-02 fastställdes.

§ 282 Stadgegruppen
a) Delrapport
Maria W redogjorde för kommitténs utkast till det nya stadgeförslaget.
Bra förslag men stryk ”lokalklubb” och rätta till de gröna markeringarna.
Lägg sen ut för genomläsning.
Jörgen skriver ett förslag till svar till föreningskommittén om att vi återkommer med
ett motförslag när vår organisationsutredning är klar.
§ 283 Uppfödarmedaljen
Inkommit 8 förslag, 2 av dessa önskas motivering till förslaget, styrelsen beslutar att
utse uppfödare Åsa Lindholm, kennel Swaara whippet, Ingunn & Nicklas Eriksson,
kennel Qirmizi, saluki och Per Lundström, kennel Greirish, irländsk varghund att
emotta uppfödarmedaljen 2016.
Jörgen meddelar dessa per brev.
§ 284 Vidareutbildning domare
a) Martin Johansson Beslutades säga nej med motiveringen att han bör göra klar
de raser vi redan godkänt och döma de raser han redan har.
b) Kjell Lindström Godkändes.
§ 285 Skrivelser
a) Enligt diarielistan på dropbox.
§ 286 Avdelningsfrågor
a) Västra avdelningen, kommit till vår kännedom att ytterligare en person har för
avsikt att hoppa av men de är fortfarande tillräckligt stor styrelse för att fortsätta.
Jörgen & Conny tar upp frågan med Västras styrelse på Tånga Hed.
§ 287 Rasklubbsfrågor
a) SRIV – extra årsmöte på Tånga Hed, de är inte tillräckligt många i styrelsen för att
fortsätta enligt stadgarna.

b) Hjorthundklubben, Conny rapporterar som kassör i klubben att ordförande har
råkat ut för en olycka.
§ 288 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 289 Nästa möte
2016-08-10 kl 19.00
§ 290 Avslutning
Jörgen tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Gunny Blomgren
Sekreterare

Jörgen Oinonen

Conny Croneryd

Ordförande

Justerare

