Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte 2017-04-08/09 på Arlanda
Hotellby, Arlandastad

Ledamöter:

Närvarande

Frånvarande

Jörgen Oinonen

Lisen Ekström

Gunny Blomgren
Conny Croneryd
Per Hedlund
Sofia Lind
Pekka Nykopp
Kicki Sandell fr o m § 397
Malin Åberg
Suppleanter:

Maria Weinehall

Camilla Johansson

Gunilla Kock Hansson
Gunnel Tjäder

Adjungerad:

Maud Lundwall (protokollssekreterare)

§ 394 Mötets öppnande
Förklarade ordföranden mötet öppnat.

§ 395 Informationspunkt styrelsearbetet i HS
Informerade ordföranden om vad styrelsearbete i HS innebär;

bilaga 1

§ 396 Val av protokollförare
Valdes Maud Lundwall att föra mötets protokoll.
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§ 397 Val av justerare
Valdes Conny Croneryd att justera mötets protokoll. Beslutades att Jörgen Oinonen skriver en guide
angående digital signering.

§ 398 Godkännande av dagordning
Godkändes föreliggande dagordning

§399 Val av arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen
Fastställdes följande arbets- och ansvarsfördelning;
1. RAS Per Hedlund
2. Utställningskommitté Kicki Sandell och Pekka Nykopp
3. Årsbok och PM nummer Malin Åberg
4. Hemsidan Conny Croneryd
5. PKLC Camilla Johansson
6. Kontaktpersoner klubbar
a) Norra avd
Gunny Blomgren
b) Östra avd
Gunnel Tjäder
c) Västra avd
Gunilla Kock Hansson
d) Södra avd
Malin Åberg
e) Afghanhund
Sofia Lind
f) Borzoi
Conny Croneryd
g) Faraohund &Cirnecodell´Etna
Maria Weinehall
h) Greyhound
Malin Åberg
i) Skotsk hjorthund
Gunnel Tjäder
j) Irländsk varghund
Lisen Ekström
k) Podengoportugues
Pekka Nykopp
l) Saluki
Gunny Blomgren
m) Whippet
Kicki Sandell
n) GRAINS
Jörgen Oinonen
§ 400 AU Beslut
2017-03-21. Avslag på dispensansökan för valpkull på tik, som är äldre än sju år vid första valpning.
Fastställdes AUs beslut.
2017-04-02. Beslut om att anmäla medlem till SKK DN.
Fastställdes AUs beslut.
§ 401 Föregående protokoll
1) Protokoll från möte 2017-01-25, § 349-363. Fastställdes protokollet och lades till handlingarna.
2) Protokoll från möte 2017-02-21, § 364-377. Fastställdes protokollet och lades till handlingarna.
3) Protokoll från möte 2017-03-09, § 378-385. Diskuterades § 381 problem att få kontakt med PKLC:s
nya kassör och vikten av att detta snabbt redes ut. Uppdrogs åt Gunny Blomgren att skicka
påminnelse till Camilla Johansson. Fastställdes därefter protokollet och lades till handlingarna.
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§ 402 Ekonomiska frågor
Meddelades att kostnaden för årsboken i stort sett blir densamma som föregående år.
§ 403 Rapport ansvarsområden
1) RAS
Utförlig redovisning av nuläget lämnades på Vinthundsfullmäktige.
2) Utställningskommittén
Uppdrogs åt utställningskommittén att sammanställa de underlag som redan finns avseende
domares närvaro vid LC verksamhet, samt att när arbetet är klart, informera utställningsansvariga om
att sådant register finns.
3) Årsbok och PM nr
Meddelades att årsboken snart är klar för utskick samt att antalet annonssidor är 48.
Beslutades anta Dixas offert för kommande år.
4) Hemsidan
Inget att rapportera
5) PKLC och kapp
Genomgicks PKLCs protokoll nr 64,2017-02-27. Fastställdes protokollet och lades till handlingarna.
Genomgicks protokoll nr 65, beslutades avvakta med att fastställa protokollet, då redovisningen av
provdatum ej är fullständig.
§ 404 Stadgar inom SvVK
1) Fastställande av rasklubbsstadgar
Meddelades att samtliga rasklubbsstadgar nu är fastställda.
Ajournerades mötet till söndag 9 april, kl 09.00
§ 405 Uppfödarmedaljen
Föreligger sex förslag på tänkbarakandidater, förutsatt att inga disciplinära anmärkningar finns.
Uppdrogs åt Maria Weinehall att kontrollera detta hos SKK, varefter beslut fattas på nästa möte.
Beslutades att ge feed back till de förslagsställare, vilkas kandidater ej kommer ifråga.
§ 406 Domarfrågor
a) Bertil Lundgren
Föreligger ansökan från Bertil Lundgren om utökning av rasregister med PodencoCanario,
PodecoIbicenco, Podengoportugues och Cirnecodell´ Etna. Beslutades tillstyrka ansökan samt kolla
upp att han har LC intyg. Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att tillskriva Bertil Lundgren.
§407 Skrivelser
Enligt diarelista 2017/045 - 2017/085 Bilaga 2
Anmäldes skrivelser enligt diarielistan, meddelades att samtliga är åtgärdade. Lades till handlingarna.
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§408 Avdelningsfrågor
Förelåg inga avdelningsfrågor, men informerades om att Västra avdelningen kallat till extra årsmöte
pga att revisionsberättelse ej inkommit i tid till ordinarie årsmöte.
§409 Rasklubbsfrågor
Förelåg inga rasklubbsfrågor. Uppdrogs åt Maria Weinehall att ombesörja utskick av alla fastställda
typstadgar.
§410 Övriga frågor
1) Principfrågor
a) ställningstagande allmänt angående anmälan till SKK DN
Fastställdes att principen ska vara, förutsatt att det gäller ärenden med substans, att våra
funktionärer alltid ska kunna känna sig trygga. HS ställer upp på sina funktionärer även om det avser
DN ärenden.När det gäller anmälan till DN från rasklubb, som ju inte får göra anmälan, stöttar vi i
princip rasklubben förutsatt att det finns substans i ärendet.
b) ställningstagande och åtgärd på dispensansökan från SKK i avelsfrågor.
Konstaterades att det behövs ett bra underlag för att kunna besvara sådan remiss. Det skulle
behövas en checklista med adekvata frågor till rasklubbarna, ett verktyg som gör att HS kan fatta rätt
beslut. Beslutades sammanställa en sådan checklista, som ska utgöra HS beslutsunderlag. Uppdrogs
åt Kicki Sandell att göra ett förslag, som går ut på remiss till HS och sen kan fastställas på nästa möte.
2) Diskussionsfrågor
Förelåg inga frågor
§411 Följande möten
Fastställdes följande mötesdatum
Onsdagen den 24 maj, kl 19.00
Onsdagen den 28 juni, kl 19.00
Onsdagen den 16 augusti, kl 19.00
§412 Avslutning
Konstaterade ordföranden, att HSmed tillförsikt kan se fram emot ett nytt verksamhetsår och
förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Maud Lundwall

Justeras:
Jörgen Oinonen

Conny Croneryd
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