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MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Lördagen den 4:e augusti 2012
Plats: Norrköping
Deltagare:
David Lindblom, ordförande
Jörgen Pettersson, Kalmar
Tomas Sjöberg, Karlstad
Bengt Held, TIA

Katarina Nilsson, Norrköping
Anders Ytterberg, Västerås
Henrik Pettersson, Västerås
Torsten Axelsson, Halmstad

§1 Mötets öppnande
David Lindbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Antalet HS-deltagare uppfyller kravet för beslutsmässighet.
§2 Dagordning
Godkändes.
§3 Val av sekreterare
Tomas Sjöberg valdes.
§4 Val av justerare
Till justerare valdes Katarina Nilsson
§5 Föregående protokoll
• Bidrag för firande av 40-årsjubileum i samband med SM beviljat (3000 kr)
• Startträning pga det dåliga resultatet i Norrköping. Allmän uppryckning.
• Tjänstgöringsintyg för domare inskickat till Gudrun Hellmark.
§6 Ärenden för beslut
Bidrag till Halmstads nya bur godkänd. Ordförande kontaktar kassör för utbetalning.
§7 Föranmälda frågor
Abonnemang för telefonmöten
Vi saknar för närvarande abonnemang för detta.
Beslut
David ska kolla med sin arbetsgivare och Tomas ska kolla över vad som finns på marknaden.
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Tävlingsdatum 2013
Ordförande önskar information angående tävlingsdatum och hur dessa sätts i samordning med
övriga tävlingsformer.
Beslut
Den 1:a december ska preliminära tävlingsdatum finna från respektive sektion. Ingen direkt
samordning göra med andra tävlingsformer, dock anpassas SM efter SM på rundbana.
Artiklar till Hundsport/Whippetbladet
Ska skickas in senast den 25/8. Norrköping har material från tävlingen den 6/6.
Beslut
Underlag ska skickas till David senast den 22/8. Bengt Held har åtagit sig att skriva om SM i
Norrköping. OBS att textförfattare och fotograf ska anges.
§8 Rapport från sektionerna
Tingsryd/Asarum
Inget speciellt. Har önskan att anordna SM 2013.
Kalmar
Inget att rapportera.
Södertälje
Ej närvarande.
Karlstad
Problem med trasmaskin. Håller på att kolla vad det kostar att tillverka nya. Blir det bra och
till rimligt pris kan den bli aktuellt med att ta emot beställningar från andra sektioner om
intresse finns.
Halmstad
Trögt med träningarna och det är få som tävlar.
Norrköping
Trögt med träningarna och det är få som tävlar.
Västerås
Träning återstartar nästa söndag.
§9 Frågor under beredning
Valberedningen måste träffas och diskutera under hösten. Dock behöver det tas fram vilka
positioner som ska ersättas/tillsättas.
Höstmöte 2012 Blir inget, syftet var att tränare, domare, ordföranden skulle träffas gruppvis.
Eventuellt kan det bli telefonmöten på detta sätt under 2013.
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§10 Övriga ej föranmälda frågor
Lucka till startbur (Norrköping)
Önskan finns att ersätta plexiglaset med spjälor liknande de på rundbana. För närvarande
måste plexiglaset bytas relativt ofta då de blir repiga.
Beslut
HS beslutade att Norrköping får testa med en ny modell. Viktigt att inte hundarna kan fastna i
övrigt inga synpunkter. Eventuellt kan denna ändring medföra att handboken måste
förtydligas.
Tjänstgöringsintyg
Ett tjänstgöringsintyg för domare godkändes under mötet. Ska skickas till Gudrun Hellmark
vilket ordf. ansvarar för.
§11 Kassarapport
Resultat och balansrapport delades ut på mötet.
Kassa:
769
Plusgiro:
53 344
§11 Nästa möte
Telefonmöte under oktober.
§12 Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
........................................................
Tomas Sjöberg
Sekr.

Ordförande
........................................................
David Lindbom
Ordf.

........................................................
Katarina Nilsson
Justerare

