MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Datum:
Plats:
Deltagare:
Ordförande
Kalmar
Västerås
Karlstad

2014-02-13 klockan: 19:00
Telefonmöte
Tomas Sjöberg
Anders Ytterberg

Södertälje
Norrköping
TIA
Halmstad

Christian Magnusson
Katarina Nilsson
Bengt Held
Torsten Axelsson

§ 1 Mötets öppnande
Tomas öppnade mötet.
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av sekreterare
Christian valdes till sekreterare.
§ 4 Val av justerare
Katarina valdes till justerare.
§ 5 Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.
§ 6 Ärenden för beslut
Halmstad vill byta tävlingsdag från 9 augusti till 16 augusti. Mötet beslutade att tävlingen
flyttas.

§ 7 Föranmälda frågor
7.1 Sammanställning av omröstning
62 svar har inkommit.
Förslag 1 (semifinalsreglerna): 56 ja, 6 nej
Förslag 2 (poäng till licenshundar) 50 ja, 12 nej
Förslag 3 (tillgodoräkning av antal tävlingar) 33 ja, 29 nej
Med anledning av det jämna resultatet i förslag 3 vill styrelsen göra en extra kontroll av antal
röster mot listan över betalda 25-kronor.
7.2 Poängsammanställning 2013 (Christian M / Södertälje)
Christian har hittat ett par konstigheter i årsbästalistan. Poängräknarna meddelar att dessa
felaktigheter har rättats till men att senaste utskickade lista ej har lagts upp på webbsidan av
webbansvarig. Webbansvarig kommer att kontaktas för att kolla vad som har hänt.
7.3 Årsmöte 2014
Ett förslag på kallelse är utskickad till HS. Några felaktigheter upptäcktes och kommer att
korrigeras. En ny kallelse skickas ut för omgranskning och publicering på webbsidan.
7.4 Medlemsregister
Ordförande har gjort ett excelregister. Alla sektioner ska uppdatera i samma format och skicka
till Torsten. På detta sätt kommer det att vara lättare att hålla det aktuellt samt att skicka ut
kallelser.
7.5 Ansvar för utskick brevledes
Vem ansvarar för utskick till medlemmar som inte har e-post? Ordförandes förslag är att det är
HS-representanten för respektive sektion som är ansvarig. Mötet beslutade att HSrepresentanten är ansvarig.
§ 8 Rapport från sektionerna:
TIA
Årsmöte på lördag.
Kalmar
Södertälje
Inget att rapportera.
Karlstad
Årsmöte på lördag.
Halmstad
Haft årsmöte i lördags. Ny ordförande: Torsten Axelsson, ny sekreterare: Jonas Leihed,
Mikael Axelsson ny styrelseledamot.
Norrköping
Haft årsmöte den 2 februari.
Västerås

Haft årsmöte i söndags.
§ 9 Övriga ej föranmälda frågor
Inga frågor.
§ 10 Kassarapport
Inget nytt att rapportera.
§ 11 Nästa möte
22 mars klockan 10.00.
§ 12 Ordförande förklarade mötet AVSLUTAT

Vid protokollet:
.........................................................
Christian Magnusson
.........................................................
Katarina Nilsson
Justerare

