
  Möte med WR huvudstyrelse              sida 1 (2) 

           Datum       2010-11-27  kl 10,00 

 Plats  Habo Brukshundsklubb. 
 

 Deltagande      Håkan Lagerström, Anders Ytterberg Vä, A-C Held TiA, Janne Helgesson

    Christina Sjöberg/Lagerström samt Torsten Axelsson Ha. Solveig Molin     

    deltog som adjungerad kassör. 

   Ordförande      Håkan Lagerström 

   Protokoll          Torsten Axelsson 

Protokoll 

§ 1 Mötets öppnande:          
 Håkan hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

§ 3 Dagordningens godkännande:       
 Dagordningen för mötet godkändes av HS. 

§ 4 Föregående mötes protokoll:         
 Föregående mötes protokoll lästes upp av ordf. 

§ 5 Ekonomi:          
 HS ledamöterna informerades om föreningens ekonomiska status, som är 
 stabil.  Solveig Molin delade ut en utförlig redovisning av vår ekonomi. 

§ 6 Inkommande skrivelser:        
 Inga förelåg. 

§ 7 Vad är på gång inom resp. sektion:     
 Eftersom det är vinter så hade ingen något att rapportera. 

§ 8 Utgående skrivelser:        
 Inga förelåg 

§ 9 Frågor att diskutera:        
 a/ Förslag till ändrad licens tagning? 

 A-C Held har skrivit ett förslag till nya regler för licenstagning. Frågan skall ut till 
 medlemmarna enligt de regler som gäller för ändring av tävlingsregler.  

 Frågan om att ändra åldern för licenshundarna är avslutad. A-C har haft ett 
 samtal med Jordbruksverket som meddelade att de tidigare gällande reglerna 
 är borttagna. Det som nu står i §2 är:  

 2§  ”Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana  
 prestationskrav på djuret som är anpassade till det enskilda djurets  
 fysiska och psykiska förmåga”.  

 Detta innebär att man i stället får använda sunt förnuft. HS hänvisar till det som 
 står i Handboken flik 9 (Träningstips, Tränares ansvar)  

 b/  Moderator till hemsidan.  

 HS beslöt enhälligt att ta bort anslagstavlan från vår hemsida. Håkan kontaktar 
 vår webbmaster Jörgen O. om förändringen. Vi skall i stället ha någon form av 
 forum där sektionerna kan delge våra medlemmar information av olika slag. 
 Frågan om moderatorer skall tas upp senare när frågan om webbmaster är 
 utredd. 

      



§ 9 forts.                  sida 2 (2) 

 c/ Vem arrangerar SM 2011?                     

 Både Västerås och TiA är aktuella till att arrangera SM 2011.Västerås skall ta 
 upp saken på hemmaplan då den inte är förankrad i sektionen. TiA kan också 
 tänka sig att anordna SM, men är lite tveksamma p.g.a. den turbulens som 
 råder inom klubben. 

 d/ Omtagning av licens.                     

 Frågan diskuterades och HS gav A-C i uppdrag att skriva ett förslag till 
 utformning som skall ut till medlemmarna för omröstning.   

§ 10 Övriga frågor: 

 a/ Håkan rapporterade från Show-race gruppen att en temadag är planerad  
i samarbete mellan Whippet Klubben och Whippet Race i Habo Brukshunds 
klubbs lokaler den 22 januari 2011. Temat för dagen blir förebyggande 
hälsovård för den aktiva whippeten. Annons kommer på WK & WR:s hemsida 

 b/ HS beslöt att inte göra någon ny ansökan om att mönsterskydda vårt 
klubbmärke. 

 c/ Håkan informerade om att en av Kalmar WR mångårige medlem, 
Kenneth Ottosson, har avlidit. HS har skickat en kondoleansbukett till hans 
hustru Aili. 

 d/ Vad gör vi med icke aktiva sektioner? Frågan bordlades till nästa möte. 

 e/ Det finns hundar som gör upprepade nollningar och varningar. Våra 
regler behöver ses över. Frågan bordlades till nästa möte. 

  

§ 11 Nästa möte:          
 Nästa möte planeras till 15 februari kl 19,00. Mötet hålles som telefonmöte.         

  

§ 12 Mötets avslutas:         
 Håkan tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 Vid protokollet  

 

 

 

 

 

 Torsten Axelsson 

 Justeras 

 

 

 

 

 

 Håkan Lagerström    Anders Ytterberg  

   Ordförande         Justerare 


