Styrelsemöte HS Whippet Race
Tid : 2011-03-05
Plats: Brukshundsklubben i Habo
Närvarande : Håkan Lagerström, Anders Ytterberg, Jörgen Pettersson, Torsten Axelsson,
Solveig Molin och Jan Helgesson
Ordförande: Håkan Lagerström
Sekreterare: Ann-Christine Held

Protokoll
§1 Mötets öppnande:
Håkan Lagerström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Val av justerare
Till justerare valdes Torsten Axelsson

§3 Domarfrågan
Årets domare
David Lindblom har instiftat ett pris till årets domare. Håkan har i egenskap av domaransvarig
beslutat tilldela Håkan Persson, Karlstad priset för 2010 med motivering att han ett flertal
gånger ställt upp som domare med kort varsel.
Domare utan hund
En domare måste tillhöra en sektion för att få döma. Konstaterades att det är tillräckligt att
vara stödmedlem
Det saknas tillräckligt antal domare
Frågan måste lösas och alla sektioner måste utbilda fler domare

§4 Jubileumsveckan
Jan Helgesson informerade om att det eventuellt kommer att bli en ”kortvecka” tex onsd-sönd

§5 Ekonomi
Solveig meddelade att ekonomin var god

§6 Föreningsteknik
Beslöts att Solveig köper in ett par ex av boken Föreningsteknik av Jan Wigdell till HS.

§7 Gotland och Skåne/Blekinge
Från Gotland och från Skåne/Blekinge hade inkommit besked att sektionerna läggs ner.
Nedläggningen kommer att tas upp på årsmötet och därefter till slutligt beslut vid ett extra
årsmöte som kommer att kallas till i samband med Halmstads tävling. Samtidigt ska då fattas
beslut om att en av poängräknarna ska vara sammankallande.

§8 Omröstningen
Konstaterades att förslaget om ändrade regler för licenstagning inte vunnit gehör men att
förslaget om ändring av reglerna för återkallande av licens däremot fick en majoritet och
alltså kommer att gälla från och med 2011.

§9 Hedersmedlem
På förslag beslöts enhälligt att föreslå Per Ek till hedersmedlem för långvarigt och
förtjänstfullt arbete med handboken.

§10 Tävlingsprogram 2011
Tävlingsprogrammet för 2011 fastslogs

§11 Mötets avslutande
Håkan avslutade mötet
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