
  Möte med WR huvudstyrelse              sida 1 (2) 

           Datum       2010-08-21   

 Plats  Tältmöte i Påryd. 
 

 Deltagande      Håkan Lagerström, Anders Ytterberg Vä, A-C Held TiA, Marie Sandberg, Jan 
  Helgesson No, Håkan Persson Kd, Evelina Jonasson, Ka samt Torsten  
  Axelsson, Christina Sjöberg Ha. 

   Ordförande      Håkan Lagerström 

   Protokoll          Torsten Axelsson 

Protokoll 
§ 1 Mötets öppnande:          
 Håkan hälsade de anslutna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Val av justerare:          
 Till justerare för mötet valdes Anders Ytterberg. 
§ 3 Dagordningens godkännande:       
 Dagordningen för mötet godkändes. 
§ 4 Frågor att diskutera:        
 a/ Samarbetet Whippet klubben – Whippet Race.   
  Håkan informerade om de senaste samtal som vi (den utsedda  
  arbetsgruppen) fört med Whippet Klubben. 
  Nuvarande status om platser för WR-tävling/WK-utställning: 
 1. Karlstad har hoppat av. 
 2. Norrköping planerar för att genomföra ett arrangemang vid midsommar 
  2011. Inger Carlsson och Jan Helgesson är ansvariga för detta. 
 3. Kalmar planerar att genomföra ett arrangemang. 
 4. Halmstad skall ha ett medlemsmöte och diskutera frågan. 
  En fråga ställdes om hur domartillsättning skall ske. Enligt vad vi  
  uppfattat från WK så sammanställer de en lista med ett antal namn som 
  sedan WR väljer ifrån. 
  Flera frågade vad som var meningen med ett närmande mellan WK och 
  WR. HS fastslog att målet med ett närmare samarbete med WK är att ge 
  WR någon form av officiell status. Med ett samarbete på sektionsbasis 
  som ett första steg. 
  HS ansåg att vi skall påpeka för WK att bägge klubbarna bör stå som 
  arrangörer, så att det framgår att det är ett samarrangemang mellan 
  klubbarna. 
 
 b/ Åldergräns vid licenstagning.   
  Flera deltagare ansåg att vi bör följa gällande lagar och ha en miniålder 
  för licenstagning på 15 månader. 
  Frågan ställdes även om vi bör söka dispens för licensåldern hos  
  jordbruksverket. 
   Eventuellt bör vi se över hur licenstagningen går till för att anpassas till 
  den nya åldern. 
   HS beslöt att vi skall ha en lägsta ålder för licenstagning på 15 månader. 



 c/ Valpar på WR banan.              sida 2 (2)
   
  Håkan informerade HS om att en privatperson hade anmält till  
  Jordbruksverket att WR låter valpar springa på banan. Personen i fråga 
  hade sett foto på en springande valp på en hemsida, men inte varit på en 
  WR-bana och sett detta med egna ögon. 
  
  Det personen ifråga hade sett ett foto på var när en valp sprang ett så 
  kallat babylopp, då en valp jagar  trasan med början vid målet och ut i 
  sanden. För att sedan med stigande ålder och mognad flytta ”starten” 
  bakåt.  
 
§ 5 Nästa möte:          

 Nästa möte planeras till tisdag 26 augusti. Mötet hålles som telefon möten. 
 

§ 6 Mötets avslutas:         
 Håkan tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 Vid protokollet  
 
 
 
 Torsten Axelsson 
 Justeras 
 
 
 
 
 Håkan Lagerström    Anders Ytterberg  
   Ordförande         Justerare 


	Protokoll          Torsten Axelsson

