MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Datum: 2013-01-27 klockan: 19:00
Plats: Telefonmöte
Deltagare:
Ordförande
Halmstad
Kalmar
Västerås

David Lindblom
Christina
Sjöberg/Lagerström
Jörgen Pettersson
Anders Ytterberg

Karlstad
Södertälje

Tomas Sjöberg
Gudrun Hellmark

Norrköping
TIA

Katarina Nilsson
Bengt Held

§ 1 Mötets öppnande
David Lindbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Alla sektioner var närvarande.
§ 2 Dagordning
Godkändes.
§ 3 Val av sekreterare
Tomas Sjöberg valdes.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Katarina Nilsson
§ 5 Föregående protokoll
Ersättning Halmstads bur
Verkar vara utbetalt. Berörda personer får återkomma om så inte är fallet.
Test av ny bur Norrköping
Beslut att sektion WR Norrköping genomför försök med ny burkonstruktion. Förtydligande
under detta möte att det enbart avser test och under träning i Norrköping.
§ 6 Ärenden för beslut
Kondoleanser H Dahlström
Ordförande söker styrelsens godkännande för beslut att WR HS framfört kondoleanser i
samband med H Dahlströms frus begravning, donation till rädda barnen till på 500:-.
2012-10-14 enligt familjens önskan. Orienterades via mail.
Beslut: Bifalles

Förnyelse web-domän
Ordföranden har tillsammans med kassören och web-ansvarige förnyat abonnemanget på
WR.nu. Domänen är nu vår till 2017-11 kostnad 1300:-. Gjordes 2012-10-30.
Beslut: Förnyat abonnemang bifalles och ekonomisk ersättning utbetalas till webbansvarige
Mattias Lundberg om 1300:-. Mattias får återkomma om så inte är fallet.

§ 7 Föranmälda frågor
”Ändringar i tävlingsregler enligt bilaga 1” – Tomas Sjöberg
Förslaget avsåg ändringar i varningssystemet.
Beslut: HS beslutade att detta var lämpligt att ta upp på ett domarmöte eller motsvarande.
Skall detta drivas vidare kommer det att ske via det normala motionsförfarandet, dvs till
nästkommande säsong.
Det som ytterligare kom upp var att kunna ge licenshundar poäng vid godkänd tävling, detta
ska hanteras som motion.
Trasplacering – Tomas Sjöberg
Fundering över vad reglerna säger om trasplacering. Har upplevts som varierande från tävling
till tävling och start till start.
Beslut: HS uppmanade sektionerna att fundera på trasplaceringen så att den blir lika vid varje
tävling/start.
Annat material framför startbur – Tomas Sjöberg
Fundering angående annat material än gräs/grus framför buren. Det skulle minska problemet
med skräp i burarna.
Beslut: Test ska göras på Karlstad och Halmstadsektionen på motsvarande sätt som
Norrköping, dvs enbart på träning till att böja med.
Ny skrivare till kassör
Kassören anmäler behov av ny skrivare. Förslag att HS beviljar ett ekonomiskt utrymme om
1500 :- till skrivare knuten till befattningen kassör WR HS.
Beslut: 1500:- bifalles till skrivare som är knuten till befattningen Kassör.

Årsmöte 2013 - beslut
Är bestämt till den 23:e mars kl 11:00 i Ödeshög.
Kallelse ska gå ut senast den 9:e mars, ansvarig sekreterare.
Motioner (stadgeändringar) ska vara inne senast den 23:e februari.
Sekreterare (samarbete med Torsten Axelsson) skickar mail angående årsmöte med
inkluderade motioner.
Revisionsberättelse och budget, ansvarig kassören.
Verksamhetsberättelse, ansvarig ordförande.
Planerade aktiviteter och tävlingsdagar 2013.
Avtackningar och prisutdelningar
Konstituering, ordförande 2013
Budget för genomförandet
§ 8 Rapport från sektionerna:
TIA

Tävling 1 alt 4 maj, SM 3-4 augusti

Kalmar

1:a/6:e eller 8:e juni könsdelad utan semi
24:e/31:a augusti semi

Södertälje

Årsmöte genomfört
Tävling 2:a juni med semi
Derby?

Karlstad

Årsmöte 10:e februari
Förmodligen 2 tävlingar, maj respektive augusti

Halmstad

Årsmöte helgen 2-3 februari

Norrköping

Årsmöte helgen 9-10 februari
13:e juli könsdelad utan semi
31:a augusti semi

Västerås

Årsmöte helgen 2-3 februari
Tävling 25 maj semi

§ 9 Frågor under beredning
Förtydligande av lottnings regler i handboken vs tävlingsreglerna 2012-05-15
Genomlysning av ärendet har gjorts av A-C Held. Utfallet är att det kan tolkas olika. Ingen
ändring föreslås dock.
Punkten avslutas.
§ 10 Övriga ej föranmälda frågor
Tränar och domar seminarium 2013 i Norrköping
Idén med tränar/domarseminarium tas upp som en separat punkt på årsmötet av nuvarande
ordförande.
Organisations nummer för WR HS?
Gudrun forskar vidare i frågan, eventuellt motion till årsmötet.

Håkan Lagerström avslutar WR engagemang domare och tävlande.
Tack brev med välkommen åter i andemeningen från styrelsen.
Ny domaransvarig
Jan Helgesson kommer att sluta som domaransvarig. Detta måste tas upp domare emellan.
Jan H bör skicka ut detta ärende till domarna.
Flaggning för detta ska även göras på årsmötet.
§ 11 Övriga frågor under mötet
Tävlingar 2013
Sekreteraren kommer att sammanställa tävlingsförslagen när alla årsmöten är genomförda.
Därefter kommer fil att skickas till HS för beslut innan årsmötet.
Ekonomiskt bidrag till SM/Derby
Förslag angående rakt bidrag utan redovisningskrav. Drivs av Bengt Held.
Övriga HS höll med.
§ 12 Kassarapport
> 51 000 :- i kassan
§ 13 Nästa möte/Kalendariet
23:e mars kl 10:00 innan årsmötet.
§ 14 Ordförande förklarade mötet AVSLUTAT

Vid protokollet:
........................................................
Tomas Sjöberg
Sekr.

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

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

