
Styrelsemöte 090503 
 

Närvarande ; Torsten Axelsson ( HA ) Ann- Christine Held ( TiA ) Maria Karlsson 
(Skåne-Blekinge ) Lotta Haller ( GO ) Jörgen Oinonen ( KARL ) Anders Ytterberg 
och Unn Svedinger ( VÄ ) Gunnar Jansson och Marie Lundqvist ( KA ) och Bengt 
Held ( Ordf. ) 
 
§1. Mötet öppnades av att Bengt Held önskade alla Välkomna till dagens möte. 
§2. Till justerare valdes Gunnar Jansson och Maria Karlsson jämte Bengt Held. 
§3. Föregående protokoll godkändes. 
§4. Ekonomisk rapport via mail från Solveig Molin; 
      44 503.45 :- på postgirot och 790 :- i kassan.  
      Inga 25 :- har inkommit från Gotland eller Tia ( datum 20090503 ) 
§5 A) Böcker att följa med priserna för Årets Hund – Torsten håller på att ordna 
detta. 
     B) Priser / plaketter till hundar på Årets Hund- listan ;  De flesta är utdelade. 
     C) Blomstercheckar till avgående styrelsemedlemmar – Är utskickat av Solveig. 
     D) Tävlingssäsongen 2009 – Rullar på och närmar sig första datum, som är i             
         Kalmar 16 maj. 
     E) Domare – Fattas några fortfarande. Kolla upp med Evelina Jonasson, Carina 
         Nilsson och Håkan Lagerström. Inga domare ännu till Södertälje den  
         5 sept.  
         Domaraspirant – HS beslutade att godkänna Andreas Alde´n , Kalmar , som  
         ny  domaraspirant, med början den 16 maj i Kalmar. 
     F) Poängsättning SM – HS beslutade att poängsättningen ska vara den vanliga, 
         som utan semi- finaler. Poängen delas ut 5p – ettan, 3p – tvåan, 2p -  
         trean och 1p – fyran. 
         Vanliga regler när det gäller nollad eller varnad hund, poängen med sig. 
     G) Handboken – Ann-Christine har uppdaterat och skickat till Per Ek för 
         kontroll.  
         Flik 8 – tas bort 
         Flik 9 – länk till SKK;s dopingreglemente 
         Flik 10 – Ny medlemslista för år 2009. Torsten och Marie tar hjälp av Solveig  
         och upprättar en ny. Ann-Christine upprättar en ny styrelseförteckning. 
         Flik 12 – Utvärdering, tas bort 
         Flik 13 – Domaranvisning, finns ingen för tillfället. HS kollar upp. 
         Flik 14 – Angående turordning SM / Derby- ändras till Styrelsen HS ansvarar, 
         inte en kommitté´. 
         När alla dokument är uppdaterade skickas de ut till HS representanter, som ser  
         till att de hamnar i sektionens Handbok.   
§6. A) 
      Rapport från TiA ; 
      Bengt och Ann-Christine Held närvarade på sektionens årsmöte den 29 mars. 
      En bit in i förhandlingarna bordlades det mötet bland annat pga att sektionen ej    



      kunde redovisa någon ekonomisk rapport . I och med detta kunde inte  
      mötet ge styrelsen ansvarsfrihet och man beslutade därför om att ge  
     styrelsen en månad för att lösa problemen och nytt datum sattes till den 1 maj. 
     Detta mötet blev dessvärre inställt pga fortsatta problem för kassören att  
     redovisa ekonomin. Till HS inkom i och med detta en skrivelse från sektionens  
     ordförande där problemen förklaras och man meddelar att ett nytt årsmötes- 
     datum kommer att sättas så snart problemen är lösta. Med skrivelsen bifogades 
     också en förklaring av problemen som kassören haft med vald bank, signerad av 
     gruppchef – kundcenter i densamma bank. 
     B)  
     I och med denna redogörelse tog HS upp inkomna skrivelse från Per Ek ; 
      
Skrivelse till huvudstyrelsen för Whippet Race 
  

Jag skriver detta med anledning av Tingsryd/Asarums agerande gentemot den nybildade klubben 
Whippet Sprint. Jag har inget att erinra om bildandet av Whippet Sprint utan det sätt på vilket Tia 
och dess styrelse agerat i ärendet. 
  

Tia är en sektion inom Whippet Race och har därmed i likhet med övriga sektioner underordnat sig 
Whippet Race stadgar och regler. Det är upp till Tias styrelse att se till att så sker. Man brister här 
redan mot §1 där hela syftet är att ordna kapplöpning på rak bana samt §12 b) att organisera och 
genomföra tävlingar och detta naturligtvis enligt gällande tävlingsregler enligt §2.  

  
Då Tia inte arrangerat någon tävling under 2008 eller planerat någon för 2009 har styrelsen 

för Tia brustit i sina åtagande gentemot stadgarna. Man har också genom sitt engagemang i 
Whippet Sprint åsidosatt sina uppgifter i Whippet Race. Huvudstyrelsen, som enligt §2 har 
beslutanderätt i gemensamma angelägenheter, bör därför agera och tillsätta en ny styrelse för Tia.  
  

Med vänlig hälsning 
Pär 

    HS har i och med mötet tagit del av skrivelsen , men finner i nuläget inte det 
    aktuellt med att vidta de föreslagna åtgärderna. 
    I stället beslutade HS om att formulera en skrivelse till TiA;s sektion.  
    Denna skrivelse lyder ; 
 

 Skrivelse till Tingsryd/Asarum sektionen enligt beslut 

 HS-möte 2009-05-03 i Habo 
Whippet Race HS beslutar att uppmana berörd sektion att följa Whippet Race stadgar och  
och HS beslut enligt nedanstående: 

 



  

Whippet Race Tingsryd/Asarum 
  

Huvudstyrelsen har tagit del av de problem som TiA haft under förra och nuvarande verksamhetsår. 
TiA har inte sett någon möjlighet att anordna någon tävling inom Whippet Race under 2008 och 
man har inte heller inkommit med någon planering för 2009. 
TiA har fram till idag 3/5 inte kunnat lämna någon ekonomisk redovisning för 2008. 

Sektionen har inte heller betalt den s.k. 25– kronan till HS avseende verksamhetsår 2009. 
TiA har inte lämnat någon uppgift om representant till HS.  

Medlemsmatrikel har inte lämnats till HS (ska ske före februari månads utgång)      
  
Enligt uppgift från styrelsen (tillsatt 2008) finns ingen i styrelsen som har intresse av eller möjlighet 
att fortsätta under 2009. Få medlemmar har visat engagemang under 2008 vilket lett till att man 
övervägt att lägga ner sektionen. 

  
HS har dock i brev från nuvarande styrelse i TiA fått veta att det trots allt finns medlemmar som är 
intresserade av att driva verksamheten vidare. Det har även framförts till HS direkt att det finns ett 
antal personer både inom och utom sektionen som gärna driver sektionens verksamhet vidare. 

  
HS uppmanar TiA att i samråd med utsedd kontaktperson bestämma datum för det uppskjutna 
årsmötet för att så snart som möjligt få igång en fungerande styrelse och verksamhet på 
whippetracebanan banan i Asarum. 

   
Huvudstyrelsen beslutar att paragrafen skall vara omedelbart justerad. 

§7. A) 
     Rapport från Gotlands sektion ; 
     Lotta Haller har varit i kontakt med Mattias Cederlund och fått information om att 
     sektionen ska ha betalat in 25 :- för ett antal medlemmar ( detta har inte skett, 
     enligt HS kassör ). Man meddelade Lotta att man vill inte delta i WR ” så som det     
     nu är ”. Banan finns kvar ( Lotta har besökt Gotland förra året och då fanns inte 
     banan kvar- HS kommentar ). Vem som vill kan arrangera race på Gotland, men  
     den egna sektionen kommer inte att göra det. 
     B) 
     Härefter följde en öppen diskussion tills HS kom fram till beslutet att även  
     formulera en skrivelse till Gotland,s  sektion. 
     Den lyder ; 
 



 Skrivelse till Gotlandssektionen enligt beslut HS-möte 2009-05-03 i Habo  
 

Whippet Race HS beslutar att uppmana berörd sektion att följa Whippet Race stadgar och  
och HS beslut enligt nedanstående: 

  
Whippet Race Gotland 

  
Huvudstyrelsen konstaterar att Gotlandssektionen 

under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt de stadgar som  
gäller för Whippet Race. 

  
-          Sektionen har underlåtit att meddela representant till HS   

-          Sektionen har inte satt in den s.k. 25-kronan som är obligatorisk för medlemskap till HS 
konto (uppgift från HS kassör 2009-04-30) Detta trots uppgift om motsatsen till utsedd 
kontaktperson 

-          Medlemsmatrikel har inte lämnats till HS (skall ske före februari månads utgång)      
-          Inga tävlingar inom ramen för Whippet Race har avhållits under flera år 

-          Inga hundar från sektionen har deltagit i Whippet Race eller betalt licensavgift under de 
senaste åren 

-          Sektionen har även talat om att man inte avser att anordna någon tävling inom Whippet 
Race under 2009 samt att man inte har något intresse av att medverka i Whippet Race 
verksamhet 

  

Då Gotlandssektionen inte uppfyllt sina åtaganden mot HS eller mot HS stadgar och inte visat något 
intresse av att delta i verksamheten beslutar HS rekommendera att Gotlandssektionen överväger sitt 
framtida medlemskap i Whippet Race. 
   

Huvudstyrelsen beslutar att paragrafen skall vara omedelbart justerad. 
 

§8. Rapporter från sektionerna ; 
      Norrköping ; Man har haft en städ- och träningsdag. Fler träningar följer. 
                            Skickat ut inbjudan till Midsommartävling. 
     Skåne – Blekinge ; En sektion som bidar sin tid. Håller ögonen öppna efter tips  
                            om mark. 
     Karlstad ; Är igång med träningar. Har haft ett speciellt valpträningstillfälle- 
                      som var välbesökt. Mycket valpar. Inga nya medlemmar men 
                      fler hundar. Bra fungerande verksamhet. Har i år ett antal licens- 



                  hundar. 
Västerås ;  Har haft städdag. Mycket nya hundar och valpar. Tränar en tidigare 
                  tid med de nya och de andra börjar senare. Tränar 2 ggr i veckan. 
                  10-12 nya på första träningen. Medlemsantalet kommer att öka 
                  med ca 5-6 st. 
Halmstad ; Har haft 5 träningar. 20-25 hundar på dessa. En del nya hundar. 
                  5 små valpar. 6 -7 licenshundar. Börjar att tänka och planera för SM. 
                  Buren är ett ev projekt att ta tag i. 
Kalmar ;    Har haft flera träningar. Välbesökta – bra uppslutning. God stämning. 
                  Många licenshundar. Har ungefär samma medlemsantal. Ny trasmaskin 
                  förhoppningsvis till tävlingen, ej klar ännu. 
§9. Championat / Bruksutmärkelse inom whippetrace ;  
      Finns i tankarna och diskussioner pågår. Inget på gång just nu. 
§10. Övriga frågor ; 
       A) Sydda munkorg ; Kalmarsektionen undrar om den kan godkännas 
           HS representanter kontrollerade och godkände, med förbehåll att 
           munkorgen sitter bra på användande hund. 
      B) Kalmarsektionen undrar oxå om någon sektion får någon typ av 
           föreningsbidrag, och i så fall hur de har gjort för att få det. 
           Svårt med sponsring från kommunerna. Någon har ”hyresavdrag” 
           på markhyran eller liknande. Bl a Västerås och Södertälje har bidrag genom  
           kursverksamheten / studieförbund. 
           Lotta Haller nämnde om möjligheten att göra en reklamfilm för  
           att synliggöra whippetrace. Hon har kontakt somkan göra detta föregående       
           5000 :-. Då får vi en färdigproducerad film att visa upp. 
           HS vill gärna fundera vidare på detta förslag.           
    C)   Telefonmöten ; Vi tycker att det skulle vara bra vid tillfällen då det är 
           lätta saker att behandla och det är viktigt att mötet är väl förberett,  
           för att inte det ska ta för lång tid.  
           Marie Eriksson erbjuder oss att använda hennes arbets - konferensnummer.             
          Vilket vi tacksamt tog emot och ska försöka att utnyttja när tillfälle ges. 
 
 



§11. Nästa möte ; 
        Vi beslutade att det blir under SM-helgen, förslag den 1 augusti ,  
        i Halmstad om inget annat händer som gör att vi behöver träffas tidigare. 
        Vid ev behov kallas det till ett telefonmöte om frågor behöver  
        behandlas tidigare. 
§12. Mötet avslutades. 
 
 

Habo 2009-05-03 
 

Ordförande Bengt Held                          Sekreterare Marie Lundqvist 
 

Bengt Held                                                 Marie Lundqvist 
 
 

Justeras Maria Karlsson                          Justeras Gunnar Jansson  
 

  

 Maria Karlsson                           Gunnar Jansson 
  

 
 

 


