
 
 
 

 
 
 

Årsmöte HS Whippet Race 

 
den 6/3 -10 i Habo, Jönköping 

§1. Mötet öppnades av Bengt Held. 
§2. Justering av röstlängden. 35 st 
      Tre st medlemmar från TiA,s icke HS - stödda sektion. 
      Mötet beslutade om röstning om dessa tre ska ha rösträtt 
      under årsmötet. Sluten röstning begärdes. 
      Utfallet blev;  JA - 11 st     
Beslut - dessa tre har inte rösträtt under årsmötet. 

NEJ - 24 st 

Beslut - godkände röstningsfullmakt för David Lindblom/ Lotta Haller. 
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
      Bengt Held - ordförande och Marie Lundqvist - sekreterare. 
§4. Håkan Lagertström och Inger Carlsson valdes till justeringsmän,  
      tillika rösträknare. 
§5. Kallelsen till årsmötet - godkändes. 
§6. Årsmötets dagordning - godkändes, efter ett par justeringar 
      såsom §11 delades upp i a,b och c. I § 17, 18 och 19 ska ordet 
      kommande bytas ut till nästkommande och slutligen i § 15. tilläggas 
      …..ingående i styrelsen eller adjungerande. 
§7. Verksamhetsberättelsen för 2009
      27 JA och 6 NEJ. 

:  godkändes efter votering med 

       - Tina Permo, Gudrun Hellmark och Jörgen Oinonen 
      reserverar sig mot godkännandet. 
      Jörgen Oinonen vill också reservera sig mot att förfarandet av utskick 
      av verksamhetsberättelsen ej skett i enlighet med föreningsetik.  
      Skickades ut till samtliga med kallelsen, styrelsemedlemmarna  
      borde ha fått läst och godkänt först. 
      Årsredovisningen;
      revisionsberättelse - samtliga godkändes, 

  resultatrapport, balansrapport och    

      Dock med påpekande från revisorn om  att de deponerade 13.000 kr 
      från Tingsryd/Asarums sektionen, läggs på ett separat konto.      
§8. Mötet beslutade att fastställa den ekonomiska årsredovisningen, och 
      att vinst / förlust överförs till nästkommande års redovisning.  
§9. Beslut om ansvarsfrihet; sluten omröstning begärdes 
     16 st JA   
     Mötet beslutade JA till ansvarsfrihet för styrelsen 2009. 

och 3 st NEJ. 

§10. Håkan Lagerström valdes ordförande för tiden till nästkommande  
       årsmöte. 
§11a )  Motion nr 7. behandlades. Beslut - godkändes 
      b)   Motion nr 5. behandlades. Beslut - HS tar tillbaks denna motion  
            då det framkommit att det finns betalande medlemmar i Gotlands  



 
 
 

 
 
 

            sektionen. 
      c)   Val av övriga styrelseledamöter / suppleanter ; 
            Västerås - Anders Ytterberg ( ord )   Emilia Scheerlund ( suppl ) 
            Karlstad - Jörgen Oinonen ( ord )     Håkan Persson ( suppl ) 
      Kalmar - Evelina jonasson ( ord )      Jörgen Pettersson ( suppl ) 
      TiA    -   Ann-Christine Held ( ord )   Leif Hellgren ( suppl ) 
      Skå/Ble - Maria Karlsson ( ord )        Ingert Holmqvist ( suppl ) 
      Halmstad-Torsten Axelsson(ord)Christina Sjöberg-Lagerström(suppl) 
      Norrköping - Marie Sandberg ( ord )  Jan Helgesson ( suppl ) 
      Södertälje - Gudrun Hellmark ( ord )  Marie eriksson ( suppl ) 
      Gotland - Johan Olsson ( ord )            Carina Persson ( suppl ) 
      Samtliga godkändes av årsmötet. 
§12. Till revisor valdes - Joakim Jönsson ( ord ) och Walter Af Donner 
        ( suppl ). 
§13. Gudrun Hellmark valdes till att registrera licenser ( kapplöpnings- 
        som domarlicenser ) med Torsten Axelsson som bisittare. 
        Torsten Axelsson och Christina Sjöberg - Lagerström valdes till att  
        bilda en arbetsgrupp som till nästa årsmöte ska se över formerna för  
        registreringen. 
§14. Till poängräknare valdes; Torsten Axelsson, Anders Hedström 
        och Anders Ytterberg. 
§15. Solveig Molin valdes till kassör ( adjungerande ). 
§16. Till valberedning valdes Per Ek - sammankallande, Inger Carlsson 
        och David Lindblom. 
§17. Licensavgiften för 2011 fastställdes till 75 kr. 
§18. Startavgifter för 2011 fastställdes till 60 kr vanlig tävling, 
        75 kr för SM och Derby. 
§19. Medlemmsavgiften till HS fastställdes oförändrad ( 25 kr 
        huvudmedlem + 5 kr / extra rösträtt. 
§20. * Motioner ; 
        nr. 5 och 7 är redan behandlade. 
        motion nr 1. - avslogs, den gamla lydelsen gäller fortfarande. 
        motion nr 2. - mötet avslog denna motion. 
        motion nr 3. - godkändes 
        motion nr 4a. - godkändes 
                        4b. - godkändes, efter röstning JA 17 st   NEJ 11 st. 
                        4c. - godkändes  
        motion nr 6. - godkändes  
        motion nr 8. - avslogs 
        * Tävlingsdagarna är fastslagna av styrelsen med reservation för hur      
         Västeråsbanan ser ut, pga brand. Ev kan ett lån av Södertälje- 
         banan lösa om det ej går att genomföra tävling på Västeråsbanan. 



 
 
 

 
 
 

§21. Avgående styrelsemedlemmar;  Marie Lundvist och Gunnar Jansson       
        - Kalmar, Bengt Held - ordförande, Annika Ericson och Solveig  
        Molin - Norrköping, Unn Svedinger - Västerås, Leif Hellgren -  
        Halmstad och David Lindblom med fru Lotta Haller - Gotland. 
        Samtliga kommer att tackas med blomstercheckar. 
Priser till de 5 bäst placerade tikarna / hanarna på årsbästalistan delades ut 
av nya ordförande - Håkan Lagerström 
Tikar;  
5 - Mibisáns Miss Dafne ( No ) 
4 - Per-Mobíle Pearl Of Passion ( Kal ) 
1 - Kvarnhällens Bina ( Vä ) 
1 - Burnt Sienna La Salle Boulevard ( Vä ) 
1 - Axracés Mocca Mousse ( Ha ) 
Hanar; 
5 - Mibisáns Mr Tamarillo ( Karl ) 
4 - Kvarhällens Baloo ( No ) 
3 - Schaudt´s Titan ( Ha ) 
2 - Mibisáns Mr Louqat ( Karl ) 
1 - Mibisáns Mr Sunsapote ( No ) 
 
Priser till de fem bäst placerade uppfödarna; 
5 - Axrace  
4 - Emmalinés 
3 - Per-Mobíle 
2 - Kvarnhällens 
1 - Mibisáns  
 
GRATTIS till er alla ! 
 
§22. Håkan Lagerström tackade Bengt Held och avslutade mötet. 
 
 
 
Habo 100306 
Ordförande Bengt Held                 Sekreterare Marie Lundqvist 
Bengt Held                    Marie lundqvist 
 
Justeringsmän:   
Inger Carlsson                          Håkan Lagerström 
Inger Carlsson            Håkan Lagerström 
 
__________________________________________________________ 



 
 
 

 
 
 

 
     
         
        
        
       
 
 
 

 
  


