Styrelsemöte 080504 i Habo
Närvarande ; Bengt Held ordf. Anders Ytterberg Vä, Unn Svedinger Vä, Torsten Axelsson Ha, Vicky Holgersson TiA, Gudrun
Hellmark Sö, Annelie Schaudt Kd, Jörgen Oinonen Kd och Marie Lundqvist sekr Ka
§1. Bengt hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2. Till justerare valdes Torsten Axelsson och Bengt Held
§3. Dagordningen godkändes med två tillägg - ekonomin och hur många tävlingar det blir under 2008
§4. Jörgen Oinonen valdes till vice ordförande
§5. Föregående protokoll ;
Tillägg ;
Unn Svedinger fattades på närvaron. Bengt justerade protokollet. Protokollet ska sedan skickas via mail till sektionerna , via
representanter och till webbmaster för whippetrace hemsida.
Genomgång av beslut från årsmötet ;
Röstlängden - svårtolkad i stadgarna , bör förtydligas - likaså tolkningen av verksamhetsår och medlemsinbetalning.
Styrelsen beslutade att föregående styrelses tolkning ( betalat medlemsavgift för 2008 för att få rösta 2009 ) gäller till nästa
årsmöte - 2009 . Denna tolkning bör stå i kallelsen till årsmötet 2009 .
Årsmötet godkände två deltagare till posten valberedning + att de själva skulle ta in en tredje - sammankallande skulle de utse
själva. Vi kunde inte se något fel i det förfarandet .
Från och med 2009 står det kommande säsong = tävlingssäsong samma år , i stadgarna ( te x medlemsavgift , startavgift mm ).
Avgiften kan därmed ändras på årsmötet för kommande säsong därför bör man ej betala in nuvarande “ 25- krona “ till HS innan
årsmötet , i fall den ändras.
Genomgång av alla stadgeändringar som röstades fram på årsmötet, lade sedan dem till handlingarna .
§6. Det hade kommit in en skrivelse angående behovet av veterinär till våra tävlingar. Vi skulle vilja komma ifrån detta , såsom te
x LC - tävlingar som ju inte behöver veterinär. Problemet för oss är att vi i stadgarna berättar att vi bedriver “ tävling på bana “.
Bengt tog ansvar för att formulera en skrivelse till Jordbruksverket om detta, te x byråkratin kring beställande av veterinär,
kostnaderna- med hänvisning till att vi bedriver ideell verksamhet mm.
Om vi skulle få till en ev förändring när det gäller detta, rekommenderar styrelsen ändå veterinär vid tävlingarna .
Styrelsemedlemmarna ska få Bengts förslag via mail för godkännande.
§7. Det hade även inkommit en skrivelse från Norrköpingssektionen angående möjligheten att välja tävlingsform ( med eller utan
semifinaler )
Denna skrivelse behandlades av styrelsen före årsmötet och avslogs då med hänvisning till nyss gjorda medlemsomröstning . Då
fallet är detsamma nu beslutades att skrivelsen ska sparas för att efter den
1 december 2008 skickas ut till samtliga medlemmar för röstning , tillsammans med ev andra inkomna skrivelser för gemensam
behandling av medlemmar .
Marie fick ansvar för att meddela Norrköpingssektionen att vi behandlat det och följer nuvarande stadgar.
§8. Ytterligare skrivelse , från Gudrun Hellmark , angående att domare bör skriva under licensunderlaget vid avklarad tävling,
detta för att en del meriter inom hundsporten kräver det.
Styrelsen godtog denna förändring. Ändring bör göras pdf-filen - be webbmaster om detta . Ann- Christine Held får i uppdrag att
ändra i handboken. Domarna måste tillfrågas inför ändringar i domarreglementet.
§9. Tävlingar 2008;
24/5 Kalmar
7/6 Halmstad
14/6 Norrköping
2/8 Halmstad- könsdelad
9/8 Kalmar
16-17/8 SM Karlstad
13/9 Västerås- derby
Tingsryd/Asarum har ännu inte bestämt sig för datum. Vicky fick i uppdrag att höra med sin sektion om datumet 6/9.
Om TiA arrangerar en tävling blir säsongen 8 tävlingar, vilket innebär att 5 kommer att räknas ( hälften + en )
Tävlingsdagarna fastställdes, förutom TiA- datum 6/9.

§10. Domare till tävlingarna ;
14/5 Jörgen Pettersson + Evelina Jonasson
7/6 Inger Karlsson + Evelina Jonasson
14/6 Pelle Pettersson + Jörgen Pettersson ( Evelina reserv )
2/8 Inger Karlsson + Evelina Jonasson
9/8 Evelina Jonasson + Jörgen Pettersson ( Inger reserv )
16-17/8 SM - Vakant
6/9 ev tävling- Inger Karlsson + Evelina Jonasson
13/9 Janne Helgesson + Jörgen Pettersson
Bengt Wide´n finns som ersättare och Carina Eriksson.
Bengt tar tillsvidare på sig domaransvarsuppgiften. Skickar ut fördelningen till samtliga domare.
Karlstad har ev två aspiranter ; Håkan Persson och Linda Ståhl.
Kvarstår att placera domare till SM. Som vanligt behöver vi jaga aspiranter i sektionerna.
§11. WR-nytt;
Det verkar just nu inte finnas någon intresserad till att ta ansvar för tidningen. Vi beslutade att den får vara vilande tills någon
intresserad dyker upp.
Vi måste alla se till att få ut info på hemsidan , för att hålla den mer levande. Ev kan vi söka personer som är intresserade av att ta
tag i
WR-nytt via hemsidan.
§12. Ekonomin ;
Kassan : 1 213.50 kr
Plusgirot : 31 491.55
Bengt informerade om läget via Solveig- kassör , som var på LC-tävling.
§13. Rapport sektioner :
Karlstad - Förbereder för SM. Bla ny toa, fixar till gropen och staketet. Man har också mätt om banan. Campingfrågan kämpar
man på med, kan ev lösas att man kan få stå vid banan. Sektionen har en del nya medlemmar , många unghundar.
Västerås - Har haft 4-5 träningar. Man har grävt upp rötter på banan.
Kalmar - Sektionen har fått ett antal fler medlemmar- dubblat antalet från föregående år, många nya unghundar. 2-3 träningar.
Har köpt in nya tidtagningen som ska installeras till första tävlingen.
Halmstad - 3-4 träningar. Ca 10 licenshundar. Stort upptagningsområde. Banan är inte så rolig- nya jorden hade hög lerhalt vilket
gör att den blir hård vid torrt väder- gräset växer inte.
Startburen fungerar men man har planer på en ny. Även tidtagningen funderar man på att förnya.
Södertälje - Ska ha en städdag på lördag, sedan räknar man att komma igång med träning. Det är fuktigt på banan. Södertälje har
också stort upptagningsområde- svårt med träning då det är få som kan medverka, måste ha träning på helger. Gudrun - fullbokad
kalender. Svårt att få medlemmar engagerade, få som kan utbilda nya. Trasmaskinen är sedan 1972! - hoppas att den håller.
TiA - 9 träningar. I början repareramöten på banan. Buren är på reparation. Kablar till tidtagningen är av. Gropen ska grävas.
15-35 hundar på träningar. En del nya.
§14. Övriga frågor ,
- Får ickesvenskar delta på race ? Halmstad har danskar som är intresserade. Ja , bara de är registrerade och vaccinerade och
medlemmar i en sektion - inga problem.
- Derbytäckena är en stor kostnad då det är många finaler, kan HS ge bidrag ?
Sektion som önskar detta får skriva skrivelse till HS och eska ev bidrag till detta. Avvakta HS beslut.
§15. Nytt möte. Förslag den 27/9. Återkommer om plats.
§16. Bengt avslutade mötet.
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