
Habo 2009-03-07 
 

Styrelsemöte Whippetrace Sverige. 
 

Närvarande; Torsten Axelsson Ha, Annelie Schaudt Kar, Jörgen Oinonen 
Kar, Unn Svedinger Vä, Anders Ytterberg Vä, Gunnar Jansson Ka, Bengt 
Held Ordf. och Marie Lundqvist Ka. 
 
Inga representanter från Södertälje, Gotland, Norrköping eller TiA. 
 
§1. Bengt Held öppnade mötet och hälsade alla Välkomna. Konstaterade 
också att vi var röstberättigade trots bortavaro av flera representanter. 
§2. Till justerare valdes Torsten Axelsson jämte Bengt Held. 
§3. Föregående protokoll ( 090117 ) godkändes. 
§4. Bengt tog upp en del förberedande punkter inför Årsmötet; 

• God ekonomi 
• Gick igenom dagordningen. 
• En begäran om att tidigare-lägga beslut om motion.1 – 

Skåne/Blekinge-sektion, kommer att framläggas inför val av 
ledamöter till HS. 

• Ingen sektion har meddelat valberedningen sina valda 
representanter till HS. 

§5. HS styrelse är positiva till motion.1 – Skåne/Blekinge- sektion. 

 Motion till Whippet Race årsmöte 2009.  
Skåne-Blekinge Whippet Race ansöker om att fr.o.m. 2009  

få bli en sektion inom Whippet Race. 
Bakgrund: 

Det har länge funnits önskemål om att bilda en klubb och att anordna en bana 
för Whippet Race i Skåne.  

Många Whippetägare i Skåne tycker att det är för långt till befintliga WR banor framförallt när det 
gäller träning. 

Det har också blivit sämre med antalet tävlingar inom WR oftast beroende på att det krävs mycket 
folk och arbete för att genomföra en tävling.  

Förslag: Skåne-Blekinge Whippet Race skall i första hand arbeta för att det skapas möjligheter  
till träning och tävling i Skåne, men erbjuder sig också att hjälpa till eller arrangera 

tävlingar på andra etablerade banor. 
  



Ansökan: 

Skåne-Blekinge Whippet Race interimsstyrelse anhåller härmed om att få bli en fullvärdig sektion 
inom Whippet Race fr.o.m. 2009.  

Skåne Blekinge Whippet Race 
 Maria Karlsson 

Ordförande 
Interimsstyrelsen  

 
När det gäller motion.2 förordar HS förslag 2.  
Alt. 2. 
§ 8. RÖSTLÄNGDEN 
I röstlängden upptas endast de medlemmar som senast dagen före årsmötet fyllt 16 år och vars 
sektion senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret (innevarande 
kalenderår) till HS kassör. Röstning sker öppet, dock må val eller annan fråga av större vikt 
avgöras genom sluten omröstning om någon medlem så önskar. Varje medlem äger en röst. 
Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Vid lika röstetal 
avgörs val genom lottning.   
(Om detta alternativ beslutas måste följande ändringar också göras) 
  

§ 6. ÅRSMÖTETS DAGORDNING 
p) fastställande av licensavgift för nästkommande tävlingssäsong. 

q) fastställande av startavgifter för nästkommande tävlingssäsong 
r) fastställande av medlemsavgift, för huvud-och familjemedlemmar, till huvudstyrelsen för  

    nästkommande tävlingssäsong. 
  

§6. HS föreslår att avgifterna såsom licens, start och 25-krona+ 5 :- , 
förblir oförändrade under 2010. 
§7. Det hade från Halmstad-sektionen kommit till HS ett förslag om att 
föreslå Hans Dahlström, Kalmar till hedersmedlem i Whippetrace Sverige. 
Styrelsen svarade med ett enhälligt JA. Förslaget kommer att tas upp under 
§20. Övriga frågor – årsmötesförhandlingarna. 
§8. Tävlingsdagarna för år 2009 fastslogs. 
      16 maj – Kalmar ( utan semi ) 
      30 maj – Karlstad ( könsdelad, utan semi ) 
       6 juni – Västerås ( utan semi ) 
     20 juni – Norrköping ( med semi ) 
     18 juli – Kalmar ( med semi ) 
     1-2 aug – SM Halmstad  
     22 aug – Norrköping ( med semi ) 



     29 aug – Kalmar ( könsdelad, utan semi ) 
      5 sept – Södertälje ( med semi ) 
    19 sept – DERBY Karlstad ( med semi )  
§9. Domaransvarig 2009. Styrelsen hänsköt denna fråga till den styrelsen 
som under Årsmötet väljs för 2009. 
§10. Styrelsen diskuterade frågan om inaktiva sektioner - vad kan vi  
göra ?  Vi beslutade oss för att avvakta tills vidare. 
§11. Bengt tackade för året 2008 och avslutade mötet. 
 
 
Habo 2009-03-07 
 
Bengt Held, ordförande                        Torsten Axelsson, justerare 
Bengt Held                                Torsten Axelsson 
 
 
Marie Lundqvist, sekreterare 
 Marie Lundqvist 
 


