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MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Onsdagen den 6:e juni 2012
Plats: Norrköping
Deltagare:
David Lindblom, ordförande
Jörgen Pettersson, Kalmar
Tomas Sjöberg, Karlstad

Katarina Nilsson, Norrköping
Anders Ytterberg, Västerås

§1 Mötets öppnande
David Lindbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Antalet HS-deltagare uppfyller kravet för beslutsmässighet.
§2 Dagordning
Godkändes.
§3 Val av sekreterare
Tomas Sjöberg valdes.
§4a Val av justerare
Till justerare valdes Katarina Nilsson
§4b Föregående protokoll
• Differens mellan handbok och tävlingsregler ska utredas av A-C Held och Torsten
Axelsson. Proposition ska tas fram.
• Minnesbok framtagen till vandringspriset av Katarina Nilsson. Ska skickas/ges till
Mibisan´s.
• Kalendarium fylls på och är under utveckling.
§5 Ärenden för beslut
Underlag för ersättning ny bur till Halmstad har inkommit till ordf. Enligt ordförande såg det
bra ut, men den hade glömts hemma. Beslut/godkännande kommer att göras vid nästa möte.
§6 Föranmälda frågor
Bidrag till Norrköping för SM
Norrköping, via Jan Helgesson, har ansökt om bidrag vid SM för att fira 40-årsjubileumet lite
extra.
Beslut
Beviljades och utbetalning ska ske efter kontakt med kassör.

2 (3)

§7 Rapport från sektionerna
Tingsryd/Asarum
Ej närvarande
Kalmar
Tävling genomförd, dock en kall sådan.
Södertälje
Ej närvarande
Karlstad
Tävling genomförd med 24 hundar.
Halmstad
Tävling genomförd med ca 50 hundar.
Norrköping
Pågående tävling under mötet.
Västerås
Träning sker varje söndag, en del nya hundar på ingång.
§8 Frågor under beredning
Valberedningen ska träffas under SM vid någon lämplig tidpunkt.
Under hösten ska det eventuellt anordnas grupperade möten. Domare, tränare etc. ska träffas
och diskutera.

§9 Övriga ej föranmälda frågor
Startträning
Rutiner vid start fungerar dåligt ibland. Vid ett flertal tillfällen har det varit stökigt vid
startburen, tappade hundar etc.
Rekommendation angående träning ska skickas ut till sektionerna.
Tjänstgöringsintyg
Ett par dokument godkändes och ska skickas till Gudrun H. Ordf. ansvarar för detta.
Koordinater
Koordinater till respektive banas placering ska läggas ut på sektionens egna hemsida.
SM i Norrköping
Information angående tid för veterinärbesiktning samt tävlingsstart ska läggas ut på hemsidan.
Katarina N ansvarar för detta.
§10 Kassarapport
Hänskjuts till nästa möte.
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§11 Nästa möte
Vid SM i Norrköping den 4:e augusti efter försök och lottning.
§12 Mötet avslutat

Vid protokollet:
........................................................
Tomas Sjöberg
Sekr.

Ordförande
........................................................
David Lindbom
Ordf.

........................................................
Katarina Nilsson
Justerare

