STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950

Svenska Vinthundklubben
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelses telefonmöte 2016-02-23
kl 19:07-21:14
Närvarande:
Jörgen Oinonen (ordförande/protokollförare)
Conny Croneryd
Lisen Ekström
Per Hedlund
Gunny Blomgren (tjänst suppleant)
Camilla Johansson (tjänstgörande suppleant)
Mattias Lindell (tjänstgörande suppleant)

Frånvarande:
Malin Åberg
Bibbi Lundberg
Tina Andersson
Sofia Lindh
Pekka Nykopp
Kikki Sandell

§ 218 Mötets öppnande
Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade kvällens möte.
§ 219 Val av protokollförare och justerare
Jörgen skriver protokollet. Lisen och Conny justerar det.
§ 220 Godkännande av dagordning
Liggande dagordning fastställdes
§ 221 Föregående protokoll
a) Protokollet från 2016-01-12 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 222 AU Beslut
a) AU beslut 1:2016 gällande reducerad kostnad för våra systerorganisationer i Finland, Norge
och Danmark för att annonsera PM i PM numren fastställdes. De betalar enligt detta beslut
en reducerad avgift på 200 sek. Sådant PM tas endast med i mån av plats.
§ 223 Ekonomiska frågor
a) Ett lån till GRAINS på 10 000 sek beviljades. Mot detta beslut reserverade sig Mattias Lindell
och önskade få det noterat i protokollet.
b) SurfTown har höjt sin årsavgift. Informationen noterades.
c) Årets första utbetalning från SKK:s medlemsservice har kommit och Conny meddelar att
faktura för sista delen av 2014 ska sändas ut till avdelningarna.
§ 224 Rapport ansvarsområden
1) RAS
Per rapporterar att fem klubbar är aktuella. Greyhound har det inte hänt något nytt. Per följer
upp det. Afghan ligger hos SKK för granskning. Italiensk vinthund har Per en tät dialog med
deras ordförande och det går framåt, Mattias påpekar att förankringen i rasklubben är inte
fullgod men medger att det är bra att arbetet efter flera år går framåt. Cirneco skickades till
SKK samma dag som detta möte och borzoi kom i retur från SKK nu i dagarna. Läget för RAS ser
riktigt ljust ut och vi tackar Per för den rapporten.
2) Utställningskommitté
Varghund önskar att flytta sin utställning 2018 från Strömsholm till Hallstahammar men ansökan
är inte inlämnad än. Eftersom Kicki saknas så bordläggs den frågan till nästa möte.
3) Årsbok och PM nummer
a) Årsboken väntas att gå i tryck senare delen av april
b) Inkomna offerter för tryckkostnaden gicks igenom och Jörgen fick i uppdrag att
återkoppla till Dixa angående deras offert.
4) Hemsidan
Inget att rapportera.
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5) PKLC & Kapp
PKLC meddelade att de från och med nu skickar sina protokoll till domarna också. Länsstyrelsen
tillstånd saknas fortfarande för något län samt att det börjar bli dags för nya tillstånd i några
län.
a) Protokollet från PKLC möte #47 2016-02-01 fastställdes.
§ 225 Domarfrågor
a) Det förelåg en uppdaterad ansökan från Mikael Nilsson enligt vårt önskemål. Beslutades att
godkänna Mikael på dessa raser. Uppdrogs åt Jörgen att meddela SKK samt Mikael om detta
§ 226 VF 2016
Camilla Forsberg, CF's Hundkontakt är inbjuden att föreläsa och hon har tackat ja.
Arlanda Hotellby är bokat.
§ 227 Skrivelser
Enligt diarielista på dropbox.
§ 228 Avdelningsfrågor
Inget att rapportera.
§ 229 Rasklubbsfrågor
Inget att rapportera.
§ 230 Övriga frågor
SKK har meddelat att de saknar kritiklappar från, Laröd, Timrå, Vallentuna, Strömsholm samt från
SvA och SW. Vi måste kontrollera våra riktlinjer för utställningar att detta finns med.
§ 231 Nästa möte
2016-03-22 kl 19:00
§ 232 Avslutning
Jörgen tackade alla för kvällens möte och avslutade det klockan 21:14

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

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

………………………………………………………
Conny Croneryd
Justerare
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