Styrelsemöte HS 080308
Norrköpings brukshundsklubb .
Närvarande ; Bengt Held ordf , Solveig Molin kassör ,Torsten Axelsson Ha ,
Anders Ytterberg Vä , Unn Svedinger Vä , Carina Ericsson No , Viktoria
Holgersson TiA , Jörgen Oinonen Kar , Annelie Schaudt Kar , Gunnar Jansson
Kal och Marie Lundqvist Kal . Pär Ek adj .
Gotland och Södertälje hade ingen representant närvarande .
§ 1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Held .
§ 2. Till justerare av protokollet valdes Gunnar Jansson och Bengt Held .
§ 3. Solveig Molin valdes till kassör för HS och Marie Lundqvist till sekreterare
för HS .
§ 4. De delvis nya styrelsemedlemmarna informerades om beslut tagna vid
” gamla ” styrelsens möte före årsmötet . Torsten läste upp från sina
anteckningar från det mötet vad gäller beslut tagna av styrelsen av de
skrivelser som hade kommit in ( beskrivna på mötesprotokollet från
det mötet ) .
§ 5. De tävlingsdagar som hittills kommit in är ;

24/5 Kalmar
7/6 Halmstad
14/6 Norrköping
2/8 Halmstad
9/8 Kalmar
16-17/8 SM Karlstad
13/9 Derby Västerås
Ev kommer TiA att anordna en tävling under säsongen . Södertälje och
Gotland arrangerar inga tävling i år .
§ 6. Mötet tog upp en skrivelse från Gudrun Hellmark angående att domare skall
skriva på licensunderlag efter tävling, detta för att det krävs vid tex
bruksprov . Bengt kollar med Gudrun om detta var för ett specifikt tillfälle
eller vad hon menar .
§ 7. Vi behöver en domaransvarig . Kalmarsektionen fick i uppdrag att fråga
Jörgen Pettersson om han kan tänka sig det uppdraget . Det bör finnas
domare som behöver döma i år pga att de var vilande förra året .
Vi efterlyser som vanligt fler domare , rekrytering är önskvärt .
§ 8. WR- nytt , Torsten och Christina har avsagt sig vidare arbete med detta
alltid lika trevliga informationsblad . Tryckningen har varit en dyr kostnad .
Bladet kommer att vara vilande tills vidare om inte någon vill ta sig an
arbetet med att få till den . Vi ska fråga i våra sektioner om ev intresse finns
att vara ansvarig.

§ 9. Pär Ek avsåg sig ansvaret för att vara handboksansvarig – Bengt ska fråga
Ann – Christine Held ( frun ) om hon kan ta över det ansvaret .
Pär uppdaterar årsmötets stadgeändringar .
§ 10. Nästa möte , förslag helgen den 3-4/5 , beror på Skånes LC tävling ,
vilken dag det är whippetarnas dag att springa . Förmodligen kommer
mötet att vara i Jönköpingstrakten . Bengt kollar lokal .
§ 11. Mötet avslutades .
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