Möte med WR huvudstyrelse
Datum

2010-08-26 kl 19,00

Plats

Telefonmöte.
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Deltagande

Håkan Lagerström, Emilia Scherlund Vä, A-C Held TiA, Marie Sandberg No,
Gudrun Hellmark Sö, Håkan Persson Kd samt Torsten Axelsson 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 Marie Sandberg.

§3

Dagordningens godkännande:
Dagordningen för mötet godkändes av HS.

§4

Föregående mötes protokoll:
Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

§5

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

§6

Inkommande skrivelser:
Inga förelåg.

§7

Vad är på gång inom resp. sektion:
Västerås:

Har inget att rapportera.

Södertälje:

Har haft en god anslutning av nya medlemmar och 18 nya
hundar. En ny tidtagning är på gång. En ny hemsida.

Tingryd/Asarum: Ingen aktivitet annat än att de klipper gräset på banan.
Karlstad:

Har tävlingar nu till helgen. Verandan på klubbhuset
renoveras fortfarande.

Norrköping:

Har tävlingar 4/9, Träningar i veckan.

Halmstad:

Planerar för Derbyt och har enstaka träningar.

§8

Utgående skrivelser:
Inga förelåg

§9

Frågor att diskutera:
a/
WR licenstagningen, ändra på förfarandet?
Efter diskussion kom HS fram till att bordlägga ärendet och ta upp frågan
vid ett senare tillfälle. En eventuell remiss måste vara färdig under
november månad.
b/

Samarbetet med Whippet klubben, större arbetsgrupp?
HS beslöt enhälligt att utöka arbetsgruppen med att Janne Helgesson
ansluts. Det är viktigt att vi fastslår vad vi vill och vad det innebär för oss
vid en eventuell associering med WK.

§ 9 forts.
c/
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Nya regler vid ändrad licensålder?
Frågan diskuterades och HS kom fram till att var det så de nya reglerna
såg ut så hade vi bara att rätta oss efter dessa. Det framfördes även
åsikter om att det kan vara en fördel med att höja åldern för
licenstagning. En Whippet är inte färdigväxt vid 12 månaders ålder.

§ 10 Övriga frågor:
Marie S informerade om att Norrköping påbörjat planeringen inför 40-års
jubileet 2012. De undrade även om det finns intresse i de övriga sektionerna att
delta i planeringen med förslag om olika aktiviteter. Janne Helgesson har ordnat
en sponsor som bidrar med 10.000:- till evenemanget.
§ 11 Nästa möte:
Nästa möte planeras till 30 september. Mötet hålles som telefon möten.
§ 12 Mötets avslutas:
Håkan tackade de anslutna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Torsten Axelsson
Justeras

Håkan Lagerström
Ordförande

Marie Sandberg
Justerare

