Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte 2016-04-23 på Arlanda Hotellby,
Arlandastad Lördag 15.45 – 17.30 Söndag 09.00 – 13.30

Ledamöter:

Närvarande:

Frånvarande:

Jörgen Oinonen

Kicki Sandell

Lisen Ekström

Sofia Lind

Conny Croneryd
Per Hedlund
Pekka Nykopp
Gunny Blomgren
Malin Åberg t o m § 268

Suppleanter:

Maria Weinehall

Camilla Johansson (lördag)

Gunilla Kock-Hansson

Mattias Lindell

§ 253 Mötets öppnande
Förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 254 Informationspunkt styrelsearbetet i HS
Informerade ordförande om vad styrelsearbetet i HS innebär;
Lojalitet – Har man inte anmält avvikande mening i protokollet är man lojal i fattade beslut.
Sekretess – Beslutsunderlag stannar inom HS, endast vad som tas upp i protokollet är offentligt.
Kompetens – det är bra att synliggöra vad man är bra på.
Allmänt agerande – som medlem av HS representerar man alltid SvVk och bör agera på bästa sätt.
Informationskanaler – det är hemsidor och mejl som gäller, inte facebooksidan.
Närvaro – Alla, såväl ledamöter som suppleanter, kallas till samtliga möten och förväntas närvara.

§ 255 Val av protokollförare
Valdes Gunny Blomgren att föra dagens protokoll

§ 256 Val av justerare
Valdes Per Hedlund att, jämte ordförande, justera protokoll.
Beslutade att införa digital justering.

§ 257 Godkännande av dagordning
Godkändes föreliggande dagordning.

§ 258 Sammansättningen i PKLC
Beslutade om oförändrad sammansättning.

§ 259 Val av arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RAS
Utställningskommitté
Årsbok och PM nummer
Hemsidan
PKLC
Kontaktpersoner klubbar
1) Norra avd.
2) Östra avd.
3) Västra avd.
4) Södra avd.
5) Afghanhund
6) Borzoi
7) Farao & Cirneco dell’Etna
8) Greyhound
9) Skotsk Hjorthund
10) Italiensk Vinthund
11) Irländsk Varghund
12) Podengo portugues
13) Saluki
14) Whippet
15) GRAINS

§ 260 Föregående protokoll
a) 2016-02-23 § 218-§ 232
b) 2016-03-22 § 233-§ 244
Gicks igenom och lades till handlingarna.

Per Hedlund
Kicki Sandell ansvarig, och Pekka Nykopp
Malin Åberg
Conny Croneryd
Camilla Johansson
Gunny Blomgren
Pekka Nykopp
Gunilla Kock-Hansson
Malin Åberg
Sofia Lind
Conny Croneryd
Maria Weinehall
Malin Åberg
Conny Croneryd
Mattias Lindell
Lisen Ekström
Pekka Nykopp
Gunny Blomgren
Jörgen Oinonen
Jörgen Oinonen

§ 261 Ekonomiska frågor
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget per 2016-04-21.
Medlamsantalet är 1336 fullbetalande, 194 familjemedlemmar och 9 valgåvomedlemmar per den 31
mars

§ 262 Rapport ansvarsområden
a) RAS
Föredrogs av Per
b) Utställningskommitté
Kicki har låtit meddela att SKK efterlyser kritiklappar från vissa utställningar i vår
organisation.
c) Årsbok och PM nummer
Årsboken klar för utskick
1) Kostnad för redaktör för PM nummer
Beslut: Jörgen svarar PM-red att vi inte betalar kontant ersättning för jobbet.
d) Hemsidan
Inget att rapportera

Mötet ajournerar sig till imorgon söndag, återupptas kl 09.00.

§ 262 Rapport ansvarsområden fortsättning från föregående dag.
e) PKLC & Kapp
1) Protokollet från PKLC möte #50 2016-03-21 fastställdes.
2) Protokollet från PKLC möte #51 2016-04-01 fastställdes.
3) Per sätter ihop en skrivelse och ber SKK om ett förtydligande vad gäller
svanskupering/amputering.
4) Stadgar 2017 (se separat punkt)
§ 263 Stadgar inom SvVk
Nya typstadgar ska under året ut till samtliga våra klubbar för justeringar och antagande på
respektive klubbs ordinarie årsmöte och fastställas av HS. Beslutade om samtliga tidsramar för
respektive klubbar så att hela organisationen är likalydande. Maria W håller i arbetet tillsammans
med Gunilla och avger rapport på vårt möte i juni. Remissen till klubbarna ska skickas ut i augusti.
Även HS stadgar ska antas på nästkommande fullmäktige och därefter fastställas av SKK.

§ 264 Anvisningar riktlinjer för klubbar inom SvVk
HS gick igenom förslaget "Anvisningar och riktlinjer för klubbar inom SvVK" och efter några
justeringar beslutade HS anta liggande förslag. Kosmetiska justeringar ska göras innan det publiceras
på hemsidan

§ 265 Uppfödarmedaljen
Jörgen skickar ut remiss till klubbarna och ber om förslag
Frågan om de tilltänktas bakgrund, bör det göras en kontroll hos t ex SKK och andra myndigheter,
för ev. anmärkningar på avel och hundhållning.

§ 266 Genomgång listan med aspirantdomare
Beslutade att lägga till Marie Gadolin på listan.
Jörgen kontaktar SKK om detta.

§ 267 Amputerade svansar
Se under § 262

§ 268 Ansökan om vidareutbildning domare
Bordlägges, frågan ut på remiss till avdelningar och rasklubbar.

§ 269 Skrivelser
Gicks igenom enligt diarielistan på dropbox.

§ 270 Avdelningsfrågor
a) Stadgar 2017 (se separat punkt)
b) Övriga avdelningsfrågor
Västra avdelningen. Uppdras åt Jörgen att kalla ordförande och vice ordförande till ett möte.

§ 271 Rasklubbsfrågor
a) Stadgar Farao/Cineco
stadgarna har kommit Fastställs
b) Stadgar 2017 (se separat punkt)
c) Whippetklubben Byske 2016
SvVk norra övertar arrangemanget av utställningen den flyttas i samband med detta till
Råneå.
d) Övriga rasklubbsfrågor
SRIV
Lasse Dahlund håller HS uppdaterad om läget i klubben

Hjorthundklubben
Conny Croneryd går in som kassör i klubben utanför styrelsen tills dom hittar någon annan.

§ 272 Övriga frågor och frågor som kommit upp under mötets gång
Ärende rörande uppfödare som ej är medlem i rasklubben men som är medlem i SvVk har för
närvarande registreringsförbud har för närvarande valpar, ( 1 vecka gamla) som har registrerats hos
SKK. Uppdras åt Jörgen att ta kontakt med SKK och påpeka att uppfödaren är belagd med
registreringsförbud.

§ 273 Nästa möte
2016-06-15 kl 19.00

§ 274 Avslutning
Jörgen tackade för helgens möte och avslutade det klockan 13.30

Vid protokollet

………………………………………………
Gunny Blomgren
Sekreterare

………………………………………………

………………………………………………

Jörgen Oinonen

Per Hedlund

Ordförande

Justerare

