Habo 2009-03-07

Årsmöte Whippetrace Sverige .
§1. Mötet öppnades av Bengt Held.
§2. Röstlängden justerades till 30 st närvarande.
§3. Bengt Held valdes till ordförande och Marie Lundqvist valdes till sekreterare för
årsmötet.
§4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jörgen Oinonen och Mia
Kristoffersson.
§5. Kallelsen till årsmötet ansågs ha skett i behörig ordning. Marie förklarade att hon
valt att skicka kallelsen via mail till så många som möjligt, för att spara på kostnader.
Detta hade inte någon invändningar emot.
§6. Årsmötets dagordning godkändes med ändringarna ;
− Att beslut om motion.1 lyfts från §.20 till §.11,a ( 11,b blir val av övriga
styrelseledamöter och suppleanter som är föreslagna av sektionerna för den
mandattid som bestämts i stadgarna ).
− Och att till §.20 tilläggs förslag om ny hedersmedlem i HS och tävlingsdagarna
för 2009.
§7. Verksamhetsberättelsen för år 2008 godkändes.
Ekonomin redogjordes av Bengt Held, då kassören Solveig Molin ej var
närvarande. Ett överskott på 9.155 :- , att inte längre tidningen WR-nytt, som var dyr
i omkostnader, ges ut är en del i detta. + 34 760.55 i kassan. Mötet hade en
kommentar om att posten - övriga kostnader , är för stor. Bör specificeras ytterligare.
Ekonomiska rapporten godkändes.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§8. Balans-och resultatsrapporter fastställdes och beslut om att överföra vinst/
överskott till innevarande års redovisning.
§9. Ansvarsfrihet beslutades för styrelsen för år 2008.
§10. Bengt Held valdes om till ordförande för tiden fram till nästföljande ordinarie
årsmöte.
§11,a) Motion.1 behandlades ;
Skåne-Blekinge Whippet Race ansöker om att fr.o.m. 2009
få bli en sektion inom Whippet Race.
Bakgrund:
Det har länge funnits önskemål om att bilda en klubb och att anordna en bana
för Whippet Race i Skåne. Många Whippetägare i Skåne tycker att det är för långt till befintliga WR
banor framförallt när det gäller träning.
Det har också blivit sämre med antalet tävlingar inom WR oftast beroende på att det krävs mycket
folk och arbete för att genomföra en tävling.
Förslag:
Skåne-Blekinge Whippet Race skall i första hand arbeta för att det skapas möjligheter

till träning och tävling i Skåne, men erbjuder sig också att hjälpa till eller arrangera
tävlingar på andra etablerade banor.
Ansökan:
Skåne-Blekinge Whippet Race interimsstyrelse anhåller härmed om att få bli en fullvärdig sektion
inom Whippet Race fr.o.m. 2009.
Skåne Blekinge Whippet Race
Maria Karlsson
Ordförande
Interimsstyrelsen

Denna motion godkändes av mötet.
§11,b) Övriga styrelseledamöter och ersättare i HS valdes som följer ;
Kalmar – Marie Lundqvist, ordinarie

Gunnar Jansson, ersättare

Norrköping – Solveig Molin, ordinarie

Annika Eriksson, ersättare

Karlstad – Jörgen Oinonen, ordinarie

Håkan Persson, ersättare

Västerås – Anders Ytterberg, ordinarie

Unn Svedinger, ersättare

Halmstad – Torsten Axelsson, ordinarie

Leif Hellgren, ersättare

Södertälje – Gudrun Hellmark, ordinarie Marie Eriksson, ersättare
Dessa ledamöter och ersättare godkändes först. Efter det valde årsmötet ( enligt
stadgarna ) ledamöter och ersättare för de sektioner som ej hade haft årsmöten i sina
sektioner, därmed ej inkommit med några namnförslag. Samt för den nytillkomna
sektionen.
Tingsryd/ Asarum – Ann-Christine Held, ordinarie
Christina Sjöberg-Lagerström, ersättare
Gotland – Lotta Haller, ordinarie

David Lindblom, ersättare

Skåne/ Blekinge – Maria Karlsson, ordinarie

Ingert Holmqvist, ersättare

§12. Till revisor valdes Joakim Jönsson- Karlstad och till revisorsuppleant valdes
Walter Af Donner.
§13. Till registrator för licenser och domare valdes Gudrun Hellmark.
§14. Anders Ytterberg, Torsten Axelsson och Anders Hedström valdes till
poängräknare under 2009.
§15. Till kassör i Whippetrace Sverige valdes Solveig Molin.
§16. Till valberedning valdes Marie Sandberg ( sammankallande ), Pär Ek och Dan
Johansson ( ska tillfrågas om han kvarstår ).
§17. Licensavgiften beslutades att vara oförändrad, 75 :-, för år 2010.
§18. Startavgiften beslutade vara oförändrad, 60 :- resp. 75 :- SM/ Derby, för år 2010.
§19. Medlemsavgiften till HS beslutades vara oförändrade, 25 :-/ huvudmedlem och

5:- extra / familjemedlem över 16 år som vill ha rösträtt, för år 2010.
§20. Övriga frågor ;
a) Chrille Pettersson valdes till att fortsätta vara webmaster för whippetrace hemsida.
b) Motion 2. Vid de två senaste årens årsmöte har det rått skilda meningar om hur skrivningen
”verksamhetsåret” under § 8. ska tolkas vid upprättandet av röstlängden. Uppfattningarna har gått
isär huruvida det ska förstås som året då verksamheten, som mötet ska behandla ,har ägt rum, d.v.s
föregående kalenderår eller ska det förstås som innevarande kalenderår vid tidpunkten när årsmötet
hålls? För att rätta ut dessa frågetecken måste det ske ett förtydligande i stadgarna. Jag bifogar
därför en motion som består av tre alternativ att rösta på vid 2009 års årsmöte.

Årsmötet beslutade att anta alt. 2;
§ 8. RÖSTLÄNGDEN
I röstlängden upptas endast de medlemmar som senast dagen före årsmötet fyllt 16 år och vars
sektion senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret (innevarande
kalenderår) till HS kassör. Röstning sker öppet, dock må val eller annan fråga av större vikt
avgöras genom sluten omröstning om någon medlem så önskar. Varje medlem äger en röst.
Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Vid lika röstetal
avgörs val genom lottning.
(Om detta alternativ beslutas måste följande ändringar också göras)
§ 6. ÅRSMÖTETS DAGORDNING
p) fastställande av licensavgift för nästkommande tävlingssäsong.
q) fastställande av startavgifter för nästkommande tävlingssäsong
r) fastställande av medlemsavgift, för huvud-och familjemedlemmar, till huvudstyrelsen för
nästkommande tävlingssäsong.

c) Enhälligt beslut att säga JA till Halmstads förslag om att titulera
Hans Dahlström , Kalmar HEDERSMEDLEM i Whippetrace Sverige.
d) Tävlingsdagar 2009 ;
16 maj – Kalmar ( utan semi )
30 maj – Karlstad ( könsdelad, utan semi )
6 juni – Västerås ( utan semi )
20 juni – Norrköping ( med semi )
18 juli – Kalmar ( med semi )
1-2 aug – SM Halmstad
22 aug – Norrköping ( med semi )
29 aug – Kalmar ( könsdelad, utan semi )
5 sept – Södertälje ( med semi )
19 sept - DERBY Karlstad ( med semi )
§21. Avgående styrelsemedlemmar beslutades få en blomstercheck, styrelsen hade

inte fått besked om ev avgångar så detta får skickas till de det gäller. Annelie Schaudt
– Karlstad och TiAs och Gotlands representanter/ ersättare för 2008.
Priser ( applåder , plaketter levereras senare ) till årets 5 bäst placerade hundar på
årsbästa-listorna delades ut. Dessa blev ;
Tikar ; plats nr 5. Kvarnhällens Bonnie 17p Kalmar
plats nr 4. Mibisans Cherimoya

17p Norrköping

plats nr 3. Per- Mobile Keeping Sake 18p Kalmar
plats nr 2. Mibisans Miss Daphne 19p

Norrköping

plats nr 1. Burnt Sienna La Salle Boulevard 21p Västerås
Erhöll det fina vandringspriset.
Hanar ; plats nr 5. Schaudts Titan 19p Halmstad
plats nr 4. Fennaur Mitt Liv Som Hund 21p Norrköping
plats nr 3. Axrace´s Tarte Tartin 21p Halmstad
plats nr 2. Häradssvedens Bessman 23p Halmstad
plats nr 1. Goat- Wools Utah Kid

25p

Norrköping

Erhöll det fina vandringspriset.
Bästa uppfödare ; plats nr 5. Nebulosans kennel
plats nr 4. Kvarnhällens Kennel
plats nr 3. Axrace´s kennel
plats nr 2. Mibisans Kennel
plats nr1. Per-Mobile Kennel
Erhöll det vackra vandringspriset.
§22. Mötet avslutades ordförande Bengt Held.
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Jörgen Oinonen, justerare
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Marie Lundqvist, sekreterare
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