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Datum

2007-10-13

Plats

Hemma hos Inga-Lill & Torsten Axelsson, Halmstad.

Deltagande

Jörgen Nilsson, Torbjörn Ståleberg, Anders Ytterberg, Gunnar
Jansson, Maria Karlsson samt Torsten Axelsson. Pär Ek deltog som
adjungerande.

Ordförande Jörgen Nilsson
Protokoll

Torsten Axelsson

Protokoll
§ 23

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

§ 24

Val av justerare:
Till justerare för mötet valdes Anders Ytterberg.

§ 25

Dagordningens godkännande:
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 26

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

§ 27

Ekonomi:
Solveig Molin var inte närvarande men hade skickat en rapport om ekonomin. Mötet
gick igenom räkenskaperna och kunde konstatera att vi i år har god kontroll over
ekonomin.
HS beslöt att alla skall påminna våra sektioner om att betalningar av licenser och
medlemsavgifter (25 kronan) skall vara HS-kassör tillhanda senast 31 mars.

§ 28

Inkommande post:
En skrivelse inkom från WR Västerås med ett önskemål om bidrag på 4000 kr.
Västerås har införskaffat en ny startbur för ca 15000 kr HS beslöt att avslå denna
begäran med hänvisning till sitt ansvar att återställa ekonomin efter det stora
underskott som blev förra året.

§ 29

Vad är på gång inom respektive sektion:
Västerås meddelade att dom har införskaffat ett nytt klubbhus. Dom har även köpt en
ny startbur. Trastornet är reparerat och trissorna till linan är utbytta.
Kalmar har under året haft problem med tidtagningen. En ny är bestäld.
Halmstad har haft problem med de stora mängder regn som fallit under året, ett antal
träningar har fått ställas in. En ny åkgräsklippare är inköpt. Sektionen har i år tagit 11
nya licenser.

Justeras
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§ 29

Vad är på gång inom respektive sektion: forts...
(3)

2

Tingsryd/Asarum har, trots problem med medlemmar som vägrat delta i
verksamheten, genomfört 2 tävlingar med god hjälp av närliggande sektioner..
Norrköping En ny tidtagarutrustning är inköpt. Planer finns att ev. anskaffa en ny
startbur.
Från Karlstad, Södertälje samt Gotland var ingen närvarande.
§ 30

Utgående skrivelser:
Se under §31 f/

§ 31

Frågor att diskutera:
a/

SM turordning plus Derby

HS beslöt att utse Maria K, Gunnar J, samt Anders Y till kommitté att få ordning på SM
& Derbytävlingarnas fördelning mellan sektionerna.
b/
Ekonomi (Budget)
På grund av tidsbrist så var inte budgeten färdig vi arbetar vidare till nästa år. HS
anser sig ha haft god kontroll av ekonomin under året.
c/ Tidtagningen
Arbetsgruppens arbete är nu avslutat. Den utrustningen som förevisades i Jönköping
den 20 januari -07 går att beställa hos Göran Nilsson, Karlstad sektionen.
d/ Höstmöte?
HS konstaterade att det inte finns någon anledning att hålla något höstmöte -07.
e/
Hemsidan
HS anser att sektionerna måste bli bättre på att meddela resultat till Chrille.
f/ Skrivelse till WR Classic
Den skrivelse som beslöts att sändas till ”Utbrytarorganisationen WR Classic”, blev
inte aktuell att sända då de meddelade offentligt att de antagit ett annat namn som
inte liknar det ordinarie Whippet Race.
g/ Årsmötet?
Årsmötet 2008 hålles den 1 mars i Norrköping kl 12,00
h/
Särskild punkt för Ordföranden
Jörgen informerade HS att han inte ställer upp till omval.
i/ Uppföljdning av regeländring
Pär har sammanställt ett förslag till utformning av den ”röstsedel” som skall skickas ut
till alla WRs medlemmar. HS beslöt att godkänna Pärs förslag. Torsten gör i ordning
ett adresserat svarskuvert att medfölja ”röstsedeln” samt ombesörjer utskicket, detta
sker så snart som WR Nytt är färdigt för att spara in portokostnad.
j/ När skall medlemsavgifterna vara betalda?
HS fastslog, för att få rösta på 2008 års årsmöte, så skall medlemmarna betala in sin
sektions respektive medlemsavgifter samt ”25 kronan” till sektionens kassör så att
denna inbetalning kan kontrolleras av kassören i tid till HS årsmöte.
Sedan skall sektionen betala in ”25 kronan” samt licensavgift till HS-kassören senast
31 mars.

Justeras
§ 32
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Övriga frågor:
a.
HS kassör har inte fått in någon betalning alls av Gotlands sektionen.
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b. Torbjörn S avsade sig omval som domaransvarig.
c. Torsten A avsade sig omval som HS-sekreterare.
§ 33

Nästa möte:
Nästa möte hålls i samband med årsmötet 2008 i Brukshunsklubbens lokaler i
Norrköping kl 10,00

§ 34

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

Vid protokollet

Torsten Axelsson
Torsten Axelsson
Sekreterare

Justeras

Jörgen Nilsson

Anders Ytterberg

Jörgen Nilsson

Anders Ytterberg

Ordförande

Justerare

