MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Lördagen den 26 november 2011
Plats: Brukshundsklubben i Norrköping kl 13.00
Deltagare: Jan Helgesson, Ann-Christine Held, Jörgen Pettersson, Gudrun Hellmark, Anders
Ytterberg, Solveig Molin adj. kassör
Övriga närvarande : Jörgen Nilsson, Donald Pettersson, Peter Johansson
Ordförande : Bengt Held
Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Ann-Christine Held
§ 3 Val av justerare
Till justerare för mötet valdes Jan Helgesson
§ 4 Föregående protokoll
Godkändes
§ 5 Ekonomisk rapport
Ekonomin är god enligt den ekonomiska rapport som gavs
HS beslutade efter ansökan från Västerås sektionen om ett bidrag på 4500 kr för redovisat
ekonomiskt underskott för arrangerande av SM.
§ 6 Domare 2012
HS beslöt att Katarina Nilsson är klar som domare. Gudrun utfärdar domarlicens.
Jan H och Jörgen P redogjorde för sitt förslag angående ändringar i domarreglementet.
Ändringarna hade tidigare under dagen fastställts av domarmötet.
Förslaget innebär att:
1. Varje sektion bör ha minst två aktiva domare
2. Domare ska döma minst två tävlingar per år (om inte särskilda skäl föreligger)
3. Reseersättning ska utgå till domare (undantaget första tävlingen de dömer under året)
med 10 kr per mil (i normalfallet från bostaden). HS betalar ut denna ersättning efter
ansökan.
4. En förteckning över intresserade presumtiva domarkandidater ska tas fram
5. Nya regler för att bli domare införs. En domarkandidat ska gå två godkända
aspiranttjänstgöringar. Aspiranttjänstgöringarna ska ske inom en 12 – månaders
period.
Systemet med körersättningar till domarna införs på prov under 2012 och ska därefter
utvärderas. Kostnaden kan beräknas till runt 5000 kr.

Det föreslogs också att årets tävlingsprogram ska vara klart i slutet av januari.
HS godkände förslaget i sin helhet och Jan H (domaransvarig) har i uppdrag att till i slutet av
januari skicka ut till domarna:
- Årets tävlingsprogram
- Reviderad blankett för att ansökan bli domare
- Förfrågan angående vilka tävlingar man kan döma
- Det uppdaterade domarreglementet.
Jan H, Jörgen P och AC H har gemensamt ansvar för uppdatering av domarreglementet.
§ 7 Hantering av eventuella motioner om ändringar i tävlingsreglementet.
Inga sådana motioner har inkommit till dags dato.
§ 8 Årsmöte 2012 var och när? Handlingar. Utskick av kallelse etc
Årsmötet beslöts till den 10 mars 2012. Jan H och Gudrun H undersöker om det finns lämplig
lokal i Gränna/Huskvarna med omnejd. Torsten A kommer att skicka ut kallelse etc.
§ 9 Preliminära tävlingsdagar
OBS att tävlingsdagar från Västerås och Karlstad saknas varför ändringar kan komma att
ske.
Preliminära tävlingsdagar för 2012 är:
1 maj Tingsryd/ Asarum
12 maj Norrköping
26 maj Halmstad
2 juni Kalmar
9 juni Södertälje
14 juli Kalmar
4-5 augusti Norrköping SM
25 augusti Södertälje
1 september Halmstad
29 september Tingsryd/Asarum Derby
§ 10 Rapport från sektionerna
Västerås: förvarnade om att sektionen troligen kommer att läggas vilande under 2012 då
inget intresse finns från medlemmarna att ta på sig ansvar för sektionens verksamhet.
Det kan komma att innebära att vare sig tävlings- eller träningsverksamhet kommer att finnas
i Västerås under 2012. Det innebär att dispens måste sökas hos HS samt diskuterades HS
möjligheter att stödja sektionen.
Norrköping: kommer att anordna aktiviteter under SM dagarna som anknyter till WR –s 40års jubileum.
Södertälje: positiv stämning och många engagerade medlemmar som man håller på att lära
upp på olika poster i sektionen. Man har en ny hemsida där man bla kan anmäla träning etc.
Alla sektioner ombeds kolla sina länkar till Södertäljes sida. 4-5 maj har man inplanerat en
utbildningshelg för nya medlemmar utan hundar.
Kalmar: Träning pågår fortfarande på grund av det milda vädret gör det möjligt och man har
många medlemmar med stort intresse för tävling och träning. Bland annat anordnar man
denna dag Adventsrace med glögg och pepparkakor.
TiA: har en del nya engagerade medlemmar och träningsverksamheten har pågått regelbundet
under året.

§ 11 Övrigt
På förslag från Gudrun H undersöker G möjligheten att scanna in alla årets hund från 1972
och framåt och lägga dessa med en länk på vår hemsida
§ 12 Nästa möte
Nästa möte beslöts till ett telefonmöte torsdagen den 19 januari kl 19.00.
§ 9 Mötet förklarades avslutat.
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