Möte med WR huvudstyrelse
Datum

2010-04-17

Plats

Ödeshögs Kennelklubb, Ödeshög.

sida 1 (2)

Deltagande

Håkan Lagerström, Anders Ytterberg Vä, Emilia Scherlund Vä, Gudrun
Hellmark Sö, Jörgen Oinonen Kd samt Torsten Axelsson Ha.

Ordförande

Håkan Lagerström

Protokoll

Torsten Axelsson

Protokoll
§1

Mötets öppnande:
Håkan hälsade de närvarade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justerare:
Till justerare för mötet valdes Gudrun Hellmark.

§3

Dagordningens godkännande:
Dagordningen för mötet godkändes.

§4

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

§5

Ekonomi:
HS ledamöterna informerades om föreningen ekonomiska status, som är god.
Solveig Molin som som inte kunde medverka i mötet, hade skickat en utförlig
redovisning av vår ekonomi.

§6

Inkommande skrivelser:
Inga förelåg.

§7

Vad är på gång inom resp. sektion:
Karlstad:

Har idag börjat göra banan i ordning för träning. Verandan på
klubbhuset skall renoveras.

Södertälje: Träffas i morgon för första gången för året.
Halmstad:

Har haft 4 träningar och är bra igång.

Västerås:

Håller på att röja upp efter den brand som sektionens klubbhus
drabbades av.

Norrköping: Har precis börjat med träningar.
§8

Utgående skrivelser:
Inga förelåg

§9

Frågor att diskutera:
a/
Västerås banan
Anders informerade HS om att det inte blir några problem med att
genomföra en WR tävling på Västeråsbanan.
b/

Whippet klubben
HS beslöt att tillsätta en kommitté som tar kontakt med WK för att
diskutera om det finns förutsättningar till någon form av samarbete. Till
representanter för Whippet Race utsågs Håkan Lagerström samt Torsten
Axelsson.

c/

Domaransvarig
Håkan tar tillsvidare hand om att sätta samman årets domarlista.

§ 9 (forts.)
d/
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Medlemskap
HS diskuterade frågan om en medlem kan var med i flera olika sektioner.
Mötet kom fram till att huvudmedlemmen med familjemedlemmar och
eventuella hundar skall vara medlem i en och samma sektion. Vill enskild
medlem stödja en annan sektion kan denne bli stödmedlem där.
Det har även förekommit att en familjemedlem blir huvudmedlem i en
annan sektion och skall då enligt reglerna betala ”25kronan” i den ”nya”
sektionen istället för ”5:an” i den ”gamla”.
HS föreslår att alla sektioner använder samma terminologi för sina
medlemsalternativ. Medlemmarna delas upp i Huvudmedlem,
Familjemedlem samt Stödmedlem.
Huvudmedlem betalar ”25 kronan” till HS och har rösträtt.
Familjemedlem betalar ”5 kronan” till HS och har rösträtt.
Stödmedlem betalar ingen avg. till HS och har inte rösträtt.
Sekreteraren meddelar sektionerna detta i en särskild skrivelse.

§ 10 Övriga frågor:
a/
Mötet diskuterade frågan om den övre åldersgräns på tio år som gäller
inom WR. HS ber sektionerna att fundera på om det behövs några
ändringar i reglerna.
b/

HS beslöt att inköpa ett Microsoft Office program till sekreteraren /
registratorn. Torsten fick i uppdrag att införskaffa en enklare variant. Max
1000 kronor.

c/

Jörgen O informerade HS att det finns ett gratis program för hantering av
medlemsregister. HS beslöt att Jörgen och Torsten anskaffar ett sådant
till klubben.

d/

HS ber åter sektionerna att hjälpa till att få fram fler domaraspiranter, det
är kris!

§ 11 Nästa möte:
Nästa möte planeras till någon gång efter att tävlingssäsongen startat. Håkan
meddelar senare när nästa möte kan ske. HS beslöt att vi skall försöka hålla
telefon möten. Jörgen O fick i uppdrag att ta reda på kostnaden för detta.
§ 12 Mötets avslutas:
Håkan tackade de närvarade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Torsten Axelsson
Justeras

Håkan Lagerström
Ordförande

Gudrun Hellmark
Justerare

