STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950

Svenska Vinthundklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2015-10-07
kl 19:10 - 21:15
Närvarande:
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)
Conny Croneryd
Lisen Ekström
Pekka Nykopp
Per Hedlund
Kikki Sandell
Malin Åberg (från § 179)
Sofia Lindh (från § 179)
Bibbi Lundberg (tjänstgörande suppleant)
Gunny Blomgren (suppleant)
Mattias Lindell (suppleant)

Frånvarande:
Tina Andersson
Camilla Johansson

§ 176 Mötets öppnande
Jörgen hälsade alla välkomna till kvällens möte.
§ 177 Val av protokollförare och justerare
Till protokollförare valdes Jörgen och till justerare valdes Bibbi och Lisen
§ 178 Godkännande av dagordning
Inkommande skrivelse från två medlemmar angående whippet flyttas till övriga frågor.
Därefter fastställdes dagordningen.
§ 179 Föregående protokoll
Protokoll från 2015-08-26 föredrogs och lades därefter till handlingarna.
§ 180 Ekonomiska frågor
a) Förelåg en ansökan från VKLC norra om bidrag för två av deras styrelseledamöter
att närvara vid utbildning i föreningsteknik arrangerad av SKK den 24 oktober.
Kostnaden för utbildningen är 650 sek/person. Beslutades att godkänna ansökan
och uppdrogs åt Jörgen att meddela verksamhetsklubben om beslutet.
§ 181 Rapport ansvarsområden
1) RAS
Per rapporterar att RAS för Saluki blev fastställd av SKK 2015-09-02 och de är alltså
klara. Greyhound, italiensk vinthund, cirneco dell’etna, afghanhund och borzoi
återstår bland våra raser att snarast vara reviderade. Av dessa har greyhound haft
ett första förslag inne hos SKK som de dock hade synpunkter på. Övriga klubbar har
Per kontinuerlig kontakt med. Per rapporterar vidare att han kommer att närvara
vid en raskonferens anordnad av SKK nu i helgen.
2) Utställningskommitté
a) Kicki meddelade att ett antal ändringar är inskickade till SKK angående
officiella utställningar 2016.
Östra avdelningen tillsammans med saluki, farao & cirneco och greyhound
önskar att byta plats från Tammsvik till Strömsholm.
Saluki önskar också ändra samma arrangemang till att gå över en dag.
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Afghan vill flytta sin utställning i juli från Tammsvik till Ljungbyhed den 15
maj.
Saluki vill flytta sin utställning den 21 maj till Alfta den 10 juni.
b) Med anledning av beslut § 141 2) a) från vårt möte 20 maj angående CUA
utbildning så diskuterade vi när vi kan tänka oss att genomföra denna
utbildning och kom fram till att någon gång under februari 2016 är detta
möjligt. Beslutades att avvakta deadline på nästa PM nummer för att få ett
grepp om hur klubbarna tänker lägga sina årsmöten för att hitta en helg som
samtliga klubbar har möjlighet att närvara. Därefter tillfrågas eventuell
utbildare och utskick av inbjudan till våra klubbar. Beslut om exakt tidpunkt
kommer att behöva tas via mejl innan nästa möte.
3) Årsbok och PM nummer
Malin rapporterar att redaktionen för årsboken har haft sitt första möte och ett
andra möte är planerat näskommande vecka. Redaktionen vill gärna poängtera att
de kontaktpersoner som klubbarna utser ska vara samma personer som skickar in
materialet när den tiden kommer. Det är även viktigt dels att materialet skickas
hels tillsammans samt att bilder alltid är döpta till hundens namn och aktuell
fotograf för att arbetet ska bli smidigare. Malin rapporterar vidare att deadline för
nästa PM nummer börjar närma sig och att hon planerar att skicka ut en påminnelse
till klubbarna.
4) Hemsidan
Webbmaster har påmint om att förfrågan om uppdatering av mjukvara till
hemsidorna behöver göras enligt den offert som inkom i våras. tidigare Uppdrag till
Jörgen från mötet 2015-04-11/12 att tillskriva klubbarna kvarstår i denna fråga.
5) PKLC
Då PKLC representant saknades på detta möte bordlades denna fråga
6) Kapp
Då PKLC representant saknades på detta möte bordlades denna fråga
§ 182 Ansökan om vidareutbildning
Det förelåg en ansökan från exteriördomaren Maria Lönnhammar som önskar påbörja sin
utbildning på våra raser. Hon har ansökt om vidareutbildning på galgo espanol, Podengo
portugues, Afghanhund och Whippet. Ansökan har kompletterats med ett närvarointyg på
LC. Rasklubbar som har svarat ja är whippet, irländsk vaghund, saluki, greyhound, borzoi,
grains, hjorthund, afghanhund och podengo português. Inget svar har kommit från farao &
cirneco och italiensk vinthund. Bland avdelningarna har svar kommit från östra som inte
tillstyrker detta, norra och södra har inte svarat. Beslutades att tillstyrka Marias ansökan
och uppdrogs åt Jörgen att svara SKK och Maria om detta beslut.
§ 183 Skrivelser
2015-09-07 från Maria Lönnhammar avhandlad på § 182
2015-09-13 från medlem avhandlas på § 189
2015-09-16 från medlem avhandlas på § 189
2015-10-02 från hundägare. Beslutades att Jörgen sammanställer ett svar som Lisen
skickar.
Övriga skrivelser finns på dropbox och kräver ingen åtgärd.
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§184 Avdelningsfrågor
Jörgen rapporterar att ett färdigt förslag till interimsstyrelse för västra avdelningen är
bifogat till detta möte. Beslutades att tillsätta interimsstyrelsen enligt liggande förslag
med stöd av det mandat HS har från VF2014 samt förnyat mandat VF2015 i frågan. Beslutet
var enhälligt. Jörgen rapporterade även att ett uppstartsmöte med nya styrelsen är
planerat. Från HS så ingår Conny som kassör utanför styrelsen samt Jörgen som delegat i
valberedningen.
§ 185 KF2015
Jörgen och Pekka lämnade en kortare rapport från KF som i år gick i samförståndets tecken
där KF i stort sett i samtliga frågor röstade enligt CS förslag och många motioner där CS
hade förordat avslag drogs tillbaka. Den största frågan på KF var SKK framtida roll inom FCI
där även CS fick mandat att gå vidare i frågan på det sätt de finner lämpligast.
KF beslutade även att CS får återta frågan angående möjlighet till dispens gällande hundar
med amputerad svans vilket öppnar möjligheten för oss att söka dispens för våra raser till
nästa låsningsperiod 2017-2021. Uppdrogs åt Per och Jörgen att ta reda på vilka
möjligheter vi har att söka dispens för våra raser då regeln om kupering slår helt fel bland
våra raser som ingen av dem tillhör en ras som traditionellt har svanskuperas.
§ 186 Övriga frågor
Två skrivelser har inkommit till HS från två olika medlemmar gällande en numera danskägd
och tillika danskregistrerad whippet med svenskt registreringsnummer som enligt
brevskrivarna misstänks ha en oren stamtavla med inkorsning av annan ras. Ägaren till
hundens farfar har uppgett att hennes hane inte är pappa aktuell hunds pappa. Av de
handlingar som brevskrivarna har bifogat sina skrivelser framkommer det att samma
misstanke finns hos tyska vinthundklubben men då farfar till nu aktuell hund inte längre är
i livet så finns det ingen möjlighet att DNA testa om detta stämmer. HS diskuterade frågan
men eftersom konkret bevisning saknas så kan inte SvVK agera i ärendet enbart på
hörsägen. Uppdrogs åt Jörgen att besvara de båda skrivelserna.
§ 187 Nästa möte
Nästa möte beslutades att hållas per telefon 2015-11-18 klockan 19:00
§ 188 Avslutning
Jörgen tackade samtliga närvarade för kvällens möte och mötet avslutades kl 21:15.

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

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

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