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Deltagande

Datum

2006-04-22

Plats

Hos Bengt Widén, Katrineholm.

Jörgen Nilsson, Thorbjörn Ståleberg, Tina Permo, Alexandra Kilestad,
Anders Ytterberg, Gunnar Jansson, Bengt Widén, Mia Kristoffersson
samt Torsten Axelsson. Pär Ek deltog som adjungerande.

Ordförande Jörgen Nilsson
Protokoll

Torsten Axelsson

Protokoll
§ 11

Mötets öppnande:
Jörgen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 12

Val av justerare:
Till justerare för mötet valdes Tina Permo.

§ 13

Dagordningens godkännande:
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 14

Föregående mötes protokoll:
Mötet kunde konstatera att § 8 Övriga frågor hade fallit bort från föregående protokoll.
Sekreteraren fick i uppdrag att komplettera protokollet så att detta blir komplett.

§ 15

Ekonomi:
a/ Solveig Molin var inte närvarande men hade skickat en rapport om ekonomin.
Klubbens ekonomi är fortfarande god.

§ 16

Inkommande post:
a/ En skrivelse har inkommit med önskemål om att inga protokoll skall skickas ut innan
dessa är vederbörligen justerade. Mötet beslöt att så skall ske.

§ 17

Utgående skrivelser:
Inga skrivelser har avsänts.

§ 18

Frågor att diskutera:
a/ Medlemmar som ej betalt licensavgift .
Mötet beslöt att det är tävlingsanmälarens ansvar att i kontakt med sektionens kassör
kontrollera att alla avgifer är betalda innan anmälan sker till tävling. Är inte rätt avgift
betald i tid får start ej ske.
b/ Datum för licensavgift.
Mötet konstaterade att endast hälften av sektionerna har betalt in licensavgifter för
2006. Detta skall enligt reglerna ske senast 31 mars. Mötet beslöt att ändra
detta datum till 14 dagar före 1:a tävling.
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§ 18

Frågor att diskutera: forts.
c/ Domaransvarig, godkännande av nya domare.
Mötet beslöt att utse Thorbjörn Ståleberg till domaransvarig.
Mötet beslöt att för att få godkänna nya domare skall följande regel gälla:
Domaren skall ha dömt tre år i följd, minst två tävlingar per år. Thorbjörn fick i uppdrag
att sammanställa en lista över samtliga domare.
d/ Antal styrelsemöten, förslag på platser för hela året
Mötet beslöt att nästa möte hålls den 30/9 kl 11,oo hos Torsten Axelsson, Halmstad.
Därpå kommande möte blir i samband med höstmötet som beslöts att hållas den
14/10 kl 11,oo i Norrköping. Torsten kontaktar Solveig Molin för bokning av lokal. I
övrigt beslöts att vi håller kontakt via mail och telefon om det skulle dyka upp något
akut under året.
e/ Vår hemsida.
Mötet beslöt att vi skall lägga ut protokollen på nätet. Vi skall även lägga ut
domarlistan. I övrigt uppmanades att använda vår hemsida mer aktivt.
f/ Handboksansvarig.
Pär Ek utsågs till huvudansvarig för handboken. Sektionerna uppmanas att till honom
inlämna namn och adresser på respektive sektions handboksansvarig.
g/ Pris, gravering av glaspjäser.
Mötet beslöt att godta det förslag på kostnad för gravyr som inkommit på 700:h/ Funderingar om nya sektioner
Mötet konstaterade att för bildande av nya sektioner krävs att det finns några personer
med lokal anknytning som startar upp det hela. HS ställer upp med råd och hjälp när
så erfordras.

§ 19

Övriga frågor:
a/ Mötet diskuterade att det framkommit att vissa domare sagt sig inte vara villiga att
döma könsdelade tävlingar. Mötet konstaterade att beslut tagna i demokratisk ordning,
gäller alla. Naturligtvis är det tillåtet för en enskild domare att åsikt om var han eller
hon har möjlighet att döma. Bara detta inte är till men för Whippet Race, med inställd
tävling som följd, då är detta beteende inte godtagbart.
b/ Mötet vill än en gång påminna alla sektioner om att efter en tävling så skall vissa
personer ha kompletta resultatlistor, dessa är: Dagens domare, de tre poängräknarna,
registratorn. Dessa resultat skall vara på papperskopior och skickas ut inom en vecka.
Webmaster (Thomas Brandt ) skall ha finalresultaten, via mail.
c/ Mötet diskuterade behovet av en ny komplett ritning på startbur. Denna skall vara
standard inom Whippet Race. Mötet beslöt att ge Tina Permo i uppdrag att be Johan
Permo hjälpa oss med att få ritningarna på startburen komplett. Önskan är att dessa
är klara till höstmötet.
d/ Mötet beslöt att riva upp det tidigare tagna beslutet om att HS skall typgodkänna
munkorgarna. Det är tränarnas ansvar att de hundar som tävlar och tränar
Whippetrace har en korrekt och säker utrustning.
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§ 19

Övriga frågor: forts.
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e/ Mötet diskuterade om reglerna föreskriver att det är obligatoriskt att inför varje
säsong springa med sin hund på hemmabanan inför tränaren. Mötet fastställde att det
är upp till den enskilde hundägaren att avgöra om hunden är i skick att starta eller ej.
f/ Pär föreslog att vi skulle börja använda så kallad ”att-göra-lista”. Mötet beslöt att så
skall ske.
g/ Extra viktig information att föra vidare:
1. Dubbla uppkopplingsanordningar skall användas under pågående lopp. Vid start
tas ett koppel av och munkorg på.
2. Inget gult täcke för licenshund. Endast en licenshund per lopp, fri lottning.
3. Anmälan senast torsdag 10 dagar före tävlingsdag.
4. Nytt licensunderlag. Rätt datum 06-04-12.
§ 20

Nästa möte:
Nästa möte hålls den 30/9 kl 11,oo hos Torsten Axelsson, Halmstad.
Om någon akut fråga dyker upp innan dess, behandlas den via mail och telefon.

§ 21

Mötet avslutas:
Jörgen tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Torsten Axelsson
Torsten Axelsson

Justeras

Jörgen Nilsson

Tina Permo

Jörgen Nilsson

Tina Permo

Ordförande

Justerare

