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Datum

2006-09-30

Plats

Hos Torsten Axelsson, Halmstad.

Deltagande

Jörgen Nilsson, Thorbjörn Ståleberg, Tina Permo, Anders Ytterberg,
Gunnar Jansson, Marie Lundquist samt Torsten Axelsson. Solveig
Molin deltog som adjungerad

Ordförande Jörgen Nilsson
Protokoll

Torsten Axelsson

Protokoll
§ 22

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

§ 23

Val av justerare:
Till justerare för mötet valdes Marie Lundquist.

§ 24

Dagordningens godkännande:
Dagordningen för mötet godkändes efter tillägg av § 28 c Skrivelse från Gudrun
Hellmark

§ 25

Föregående mötes protokoll:
HS gick igenom föregående protokoll och lade detta till handlingarna.

§ 26

Uppdragslistan:
Alla punkter på uppdragslistan är åtgärdade.

§ 27

Ekonomi:
a/ Solveig Molin lämnade en rapport om ekonomin. Klubbens ekonomi är god.

§ 28

Inkommande post:
a/ En skrivelse har inkommit från WR Halmstad om äskande av ett bidrag på 3000 kr
Pengarna skall användas till att lägga om en del av gräset på WR-banan. Klubben har
fått ett muntligt prisförslag på 11700 kr för en dag med schaktmaskin samt ca 25 m²
matjord. Allt manuellt arbete har utföras av klubbens medlemmar och arbetet är
färdigt. HS beslöt att bevilja ett bidrag på 3000 kr till WR-Halmstad att utbetalas
omgående.
b/ En skrivelse har inkommit från Marie Sandberg, Motala med ett förslag om en
justering av poängfördelningen. HS beslöt att detta skall ut på remiss till sektionerna
c/ En skrivelse har inkommit från Gudrun Hellmark gällande hur finalerna i den
könsdelade tävlingen i Norrköping genomfördes. HS ansåg att saken är avklarad
efter kontakt med Norrköping, som förklarade att det skedda berodde på ett
missförstånd.

§ 29

Justeras

Utgående skrivelser:
Inga skrivelser har avsänts.

TA

JN

ML

2 (3)
§ 30

Frågor att diskutera:
a/ Tidtagningen.
Som vi redan tidigare har konstaterat så är vår utrustning för tidtagning under
WR-tävlingarna utsliten och ålderdomlig. Jörgen har efter bl.a. kontakt med Karlstad
WR begärt in en offert på en målkamera med kringutrustning. En sådan skulle kosta
ca 150.000 kr. HS beslöt att bilda en arbetsgrupp som kan arbeta vidare med att hitta
en lämplig tidtagnings utrustning. Arbetsgruppen består av Göran Nilsson, Jörgen
Nilsson, Anders Ytterberg samt Thorbjörn Ståleberg.
b/ Uppföljning.
1. Lottning till semifinaler
2. Licenshundar
3. Finaler
Jörgen meddelade att han fått flera påringningar om hur dessa sköttes på Gotland.
HS konstaterade att det är viktigt att alla sektioner följer alla fastslagna beslut.
4. Konflikter
HS vill understryka vikten av att direkt när de inträffar ta upp och diskutera eventuella
konflikter som kan uppkomma under en tävlingsdag.
5. Dispens Karlstad
Efter att ha haft telefonkontakt, gav HS dispens till Karlstad WR att ha fler än en
licenshund i ett försökslopp vid tävlingen den 10/6 -06. Detta på grund av det stora
antalet licenshundar som var anmälda till tävlingen.
6. Utskick till poängräknarna
HS kunde konstatera att sektionerna har blivit mycket bättre på att snabbt skicka
resultaten från sina tävlingar till de som skall ha dessa. Dock vill HS be om att
sektionerna märker ut vilka hundar i finalerna som är licenshundar samt om möjligt
även hundar som fått varning i försöken.
Det har förekommit att utskickade resultat varit felaktiga, t.ex. har hundar som blivit
varnade inte varit markerade samt har det förekommit att det har funnits olika kopior
beroende på om man har fått dem på plats eller om dom blivit postade.
c/ Norrköpingsmötet.
HS beslöt att ta upp följande på höstmötet:
1. Webbmaster (Thomas Brandt) har avsagt sig omval på grund av att han anser sig
fått dålig respons från medlemmarna. Vad skall vi använda vår hemsida till?
2. Startburar. Tina åtog sig på förra HS-mötet att tillfråga Johan Permo om han ville
komplettera vår burritning. Johan ansåg sig inte ha tid med detta. HS letar efter någon
som har kunskapen och viljan att göra våra burritningar kompletta. Även frågan om
hur en burlucka skall vara utformad behöver diskuteras.
3. WR-Nytt. HS anser att vi behöver diskutera med medlemmarna om de vill ha WRNytt kvar och vad det kostar.
4. Tidtagningen. Medlemmarnas åsikter om vad för slags tidtagning vi skall ha i
framtiden.
5. Domarreglementet behöver ses över och anpassas till gällande tävlingsregler.
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§ 31

Övriga frågor:
a/ Tina föreslog att vi för in en ny punkt på dagordningen för HS-möten. En punkt
där var och en ledamot berättar vad som är på gång inom resp. sektion. HS beslöt att
godkänna detta att införas fr.o.m. nästa möte.

§ 32

Nästa möte:
Nästa möte hålls direkt efter höstmötet den 14/10 i Norrköping.
Årsmötet bör hållas den 3:e mars 2007. Solveig Molin fick i uppdrag att hitta lämplig
lokal i Jönköpingstrakten.

§ 33

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

Vid protokollet

Torsten Axelsson

Justeras

Jörgen Nilsson

Marie Lundquist

Ordförande

Justerare

