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Telefonmöte Vinthundsklubbens konferenstelefon 08-5000 1500 med kod 363 381
Närvarande:

Frånvarande:

Annika Janson (Ordförande)
Kicki Sandell (Vice Ordförande)
Marie Gellerstam
Sofia Sandström (med på telefon)
Jeannette Lindblad (Sekreterare)
Anna-Karin Widén
Elisabeth Meyer
Marie Eriksson
Hilda Eriksson

Kristin Kristvinsdóttir
Kristina Jansson (2. Suppleant)
Elisabet Janzon (3. Suppleant)

§173 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:33.

§174 Val av justerare
Till justerare valdes Hilda Eriksson

§175 Fastställande av dagsorden
Dagordningen fastställdes. Nya punkter finns under respektive punkter.

§176 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lagdes till handlingarna.

§177 AU beslut
Det har fattats ett AU beslut sedan förra mötet.
Då det har kommit 117 anmälningar till utställningen i Vilsta med domare Christine Amand, som enligt SKK.s
regler endast får döma 80 hundar på en dag, beslöts det att Nenne Runsten dömer valpar 4-6 mån, valpar 6-9
mån och juniorer. Det beslöts att domarna dömer efter varandra, så vi har samma ringsekreterare.

§178 Ekonomi
Det har inte hänt så mycket. På kassa och bank finns 239.731,55 kr.

§179 Utställningskommitté
Status på Vilsta utställningen
Det beslöts att ge en SW t-shirt som domarpresent till domarna.
Sekreteraren skickar domarguiden till Elisabet, så att hon ska skicka till den till domaren.
Status Tångahed
Karin Hedberg är bokad som reservdomare. PM är uppdaterat och kommer med i nästa nummer av
Whippetbladet.
SvVk/S gemensam utställning 2019
Sekreterare svarar att vi endast kan ge ett preliminärt svar nu, då det är en förutsättning att vi kan hitta en
lokalarrangör. Vår utställning blir i så fall inofficiell.
SvVk/S CUA utbildning
Utbildningen är inte aktuellt för oss just nu.
Förslag på officiella utställningar 2019
Det beslöts att ha Vilsta och Vingåker 2019, som officiella utställningar.

§180 Status årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016/Verksamhetsplan 2017 fastställdes med den ändringen att den inkomna motionen
läggs till under avsnittet ”Förslag/motion”. Det har inkommit en motion angående att Nosework och
Freestyle/Heelwork ska ingå som merit i Trippelpriset.
Det beslöts att avslå motionen. Styrelsen har redan taget beslut om att Nosework (beslut 2017-01-15) ska ingå
som merit i trippelpriset. Styrelsen är av den åsikten att förändringar i kriterier för trippelpriset bör tas genom
beslut i styrelsen för att ge ett mer flexibelt arbete och större möjlighet till ändringar under pågående
verksamhetsår.
Senast uppdaterat: 2017-03-21
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Status på aktiviteter inför Årsmöte 2017
Tillfrågade mötesordförande har bekräftat att vara mötesordförande på vårt årsmöte. All material är klart.

§181 Hemsidan
Hemsidesstatistiken för 2016 visar, att vi är uppe i 65% besök från mobil och platta.
Det beslöts att göra hemsidan mobilanpassat. Ordförande meddelar Jessica Bolander att hon kan påbörja arbetet.
Det kommer kosta ca. 3 000 kr.

§182 Hantering av valpgåvomedlemskap
Hilda har erbjudit sig att fortsätta med att ta hand om valpgåvomedlemskapen efter att hon inte längre sitta i
styrelsen. Styrelsen tackade ja till Hilda. Hilda använder redan sin privata mailadress.

§183 Uppfödarmedalj
Det hade tagets fram 4 förslag till vilka som skulle kunna få uppfödarmedaljen. Det beslöts att skicka alla fyra
förslagen till SvVk/HS.

§184 Gåvor till årsbästahundarna
Det beslöts att åter igen införa att ge present till Års-bästa-hundarna. Presenten blir ett diplom + tuggben.
Sekreteraren tar fram förslag på diplom. Marie E. trycker diplomen. Sekreteraren tar fram en lista på vilka hundar
som ska ha diplomen och som kommer på Vilsta.

§185 VF 2017 - handlingar
Elisabet Janzon, Annika Janson, Jeannette Lindblad och Kristin Kristvinsdóttir deltar från SW på VF2017:

§186 Övriga frågor
Utöka Trippelpriset med Freestyle/Heelwork
Det beslöts att Freestyle/Heelwork ingår i trippelpriset. Marie E tar fram kriterier.
Ansökan om dispens för Carry On Bubbles
Det beslöts att avvisa ansökan om dispens för Carry On Bubbles, då vi inte anser att vi som rasklubb kan lämna ett
yttrande som strider mot SKK:s grundregler ”Tik över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en
valpkull”.
Vi kan inte heller se att det finns några särskilda skäl till att göra avsteg från det i detta fall.

§187 Kommande möten 2016/2017
Datum
Tid
Typ av möte
Kommentar
2017-03-25 17:00
Årsmöte
2017-03-25
Konstituerande möte
§188 Mötes avslutande
Mötet avslutas kl. 21.30

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Senast uppdaterat: 2017-03-21

Hilda Eriksson
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