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Datum  2008-03-08 

Plats  Brukshundsklubben, Norrköping. 
 

 Deltagande Jörgen Nilsson, Thorbjörn Ståleberg, Anders Ytterberg, Gunnar 
Jansson, Marie Lundquist,  Maria Karlsson, Anneli Schaudt samt 
Torsten Axelsson. Solveig Molin och Pär Ek deltog som adjungerande 

  Ordförande   Jörgen Nilsson 

  Protokoll      Torsten Axelsson 

 

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

§ 36 Val av justerare:          
 Till justerare för mötet valdes Marie Lundqvist.  
§ 37 Dagordningens godkännande:       
 Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 38 Föregående mötes protokoll:        
 HS konstaterade att detta var utsänt och lades till handlingarna. 

§ 39  Ekonomi:          
 Solveig Molin lämnade en rapport om ekonomin. Klubbens kassa är åter under 
kontroll. HS har under året varit återhållsam med kostnaderna samt även haft en 
generös sponsor i Kontorsspecial AB Jönköping, som har sponsrat med allt material 
som behövs vid utgivandet av WR-Nytt. HS har endast betalat portokostnaden. 

            § 40 Inkommande post:                    
 a/ En skrivelse inkom från Dick Hallin med ett förslag om att åter införa gult täcke för 
hundar som springer för licens. HS beslöt avslå denna med hänvisande till att frågan 
nyligen (2006-03-11) avgjorts av en remissomgång bland Whippet Race sektioner. 

 b/ En skrivelse inkom från WR Norrköping med ett förslag om att sektionerna själva 
skulle bestämma vilka tävlingsregler, utan semifinaler eller med semifinaler med en 
enligt förslag ny poängskala, de skulle använda. HS beslöt avslå denna med 
hänvisande till att frågan precis avgjorts av en medlemsomröstning bland Whippet 
Race medlemmar. 

 c/ En skrivelse inkom från WR Södertälje med ansökan om dispens  om att få köra 
tävling den 28/6 enligt de gamla tävlingsreglerna. HS beslöt avslå denna med 
hänvisande till att frågan precis avgjorts av en medlemsomröstning bland Whippet 
Race medlemmar. 

 d/ En skrivelse inkom från WR Gotland där de meddelade att de själva inte hade 
möjlighet att genomföra en tävling i år. De erbjöd: ”Vi lämnar dock möjligheten för WR 
centralt att arrangera tävlingar på Gotland under innevarande säsong och vi bistår då 
med den personal som vi det utvalda datumet har att tillgå”. HS beslöt att lägga 
skrivelsen till handlingarna. 

 
 
Justeras   TA   JN   ML 



§ 41 Vad är på gång inom resp. sektion:              2 (2)
 Västerås meddelade att dom har problem med kommunen, som kräver mycket 
 högre arrende avgift. En ny styrelse är vald.             

Kalmar har köpt en ny tidtagning. 

Halmstad skall under kommande säsong se över underhållet på sina byggnader. 

 Tingsryd/Asarum har en ny styrelse.  

Norrköping Arbetar på att skaffa en ny startbur. 

 Karlstad planerar årets SM. En ny toa är på gång 

 Från, Södertälje samt Gotland var ingen närvarande. 

§ 42 Utgående skrivelser:        
 Inga skrivelser har avsänts.                       

§ 43  Frågor att diskutera:   
 Tävlingsprogrammet 2008        
 Tävlingsprogrammet för 2008 fastställdes av HS. 9 tävlingar, de 6 bästa 
 poängräknas. 

24/5  Kalmar                                
7/6  Halmstad                       
14/6  Norrköping                
28/6  Södertälje                 
2/8  Halmstad                    9/8
  Kalmar                     16-
17/8 Kalstad SM                    6/9
  Norrköping                    
13/9  Västerås   Derby-tävlingar    

 

 Motionerna.  
HS konstaterade att många av de 14 inlämnade motionena berörde samma fråga. Vi  
får försöka hjälpas åt att få röstningen att fungera. 

 Remissvar   
 Remissen gällde om vi skall tillämpa de nya eller gamla tävlingsreglerna 
 Sekreteraren redogjorde för de svar som inkommit från medlemmarna.. 4 – 4 mellan 
 sektionerna. Samt 79 – 58 fördelade på medlemmarna. Med utgångspunkt från 
 omröstningen så beslöt HS att de nya tävlingsreglerna skall gälla. 
 

§ 44 Övriga frågor:         
 Ingen fråga fanns att behandla 

§ 45 Nästa möte:          
 Nästa möte hålls direkt efter årsmötet i dag. 

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

       
     Vid protokollet  
     

 

      Torsten Axelsson 

     Justeras 

 

     Jörgen Nilsson     Marie Lundquist 

     Ordförande                 Justerare 


