
 

MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE 
Datum:  2013-03-23  klockan: 10:00 
Plats:  Ödeshög  
 
Deltagare:  
Ordförande David Lindblom  Södertälje Gudrun Hellmark 
Kalmar Jörgen Pettersson  Norrköping  Katarina Nilsson 
Västerås Anders Ytterberg  TIA   Ej närvarande 
Karlstad  Tomas Sjöberg  Halmstad Ej närvarande 
 
§ 1 Mötets öppnande 
David Lindbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Antalet sektioner uppfyllde antalet för att vara beslutsmässiga. 
 
§ 2 Dagordning 
Godkändes, med tillägg under punkt 10 angående domartillsättning. 
 
§ 3 Val av sekreterare 
Tomas Sjöberg valdes. 
 
§ 4 Val av justerare 
Katarina Nilsson valdes. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Ersättning Halmstads bur 
Kompletterande underlag inskickat och utbetalning har skett. 
 
Brev till H Lagerström 
Återstår, detta kommer att utföras av ordförande. 
 
Ekonomiskt bidrag enligt § 11  
Ordförande har reserverat sig för beslutet och efter diskussion hänfördes punkten till årsmötet. 
 
Annat material framför startbur 
Enligt ordförande kommer detta ej att provas i Halmstad. 
 



§ 6 Ärenden för beslut 
Tävlingsdagar 2013 
Eventuella ändringar i utlagda dagar tas under årsmötet, avser datum för Kalmar samt regler 
vid Derby i Södertälje. 
 
Verksamhetsberättelse 
Gicks igenom på mötet, komplettering map på antalet licenshundar. 
 
§ 7 Föranmälda frågor 
Antal tidsheat under SM 
TIA vill ha 2 tidsheat istf det normala 3 vid SM i augusti. Orsak hänförs till tids-och 
funktionärsbrist. 
 
Beslut: Avslag. Vid funktionärsbrist kan övriga tävlingsdeltagare hjälpa till.  
Att sänka till 2 heat kan enbart ske vid speciella fall, t.ex väder. 
 
§ 8 Rapport från sektionerna: 
 
TIA  Ej närvarande 
 
Kalmar  Årsmöte genomfört. 
   
Södertälje   Lokal kennelklubb använder nu samma område som W R.  
 
Karlstad  Årsmöte genomfört. Byte av kassör. 
 
Halmstad (ordf) Årsmöte genomfört. Få medlemmar och byta av kassör. 
 
Norrköping  Årsmöte genomfört. Många medlemmar på träningar dock ej på 
  tävlingar. Startdag beräknat till den 21:a april om vädret tillåter. 
  Diskussion angående inhägnat område pga närhet till motorväg. 
 
Västerås  Årsmöte genomfört. Byte av Kassör. 
 
 
§ 9 Övriga ej föranmälda frågor 
Ersättning map telefonmötet den 27:e jan. 
Ordförande yrkar om ersättning för kostnader i samband med telefonmötet, totalt 1015 kr. 
 
Beslut: Bifalles och faktureringsadress ska ändras till HS-kassör för framtida telefonmöten. 
 
Domaransvariga 
Förslag från Katarina Nilsson/Jan Helgesson att ansvaret för domartillsättning överförs till 
anordnande sektion. Orsaken är att det är svårt att få tillsättning på posten ”Domaransvarig”. 
 
Beslut: Bifalles. Sekreterare ska även skicka ut lista på aktiva domare 2013 till ordförande i 
varje sektion. 
 
§ 10 Kassarapport 
Inget speciellt att rapportera. 



 
§ 11 Nästa möte/Kalendariet 
Hänvisas till årsmötet. 
  
§ 12 Ordförande förklarade mötet AVSLUTAT 
 
 

Vid protokollet: 
 
 ........................................................  
Tomas Sjöberg 
Sekr. 
 
 
Ordförande  
 
 ........................................................   ........................................................  
David Lindbom  Katarina Nilsson 
Ordf.  Justerare 
 


