Whippetrace huvudstyrelsemöte i Habo
den 14 november 2009.
§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Held
§2. Till justerare jämte Bengt Held valdes Christina SjöbergLagerström.
§3. Föregående mötesprotokoll ( 090801 Halmstad )
godkändes.
§4. Ekonomi;
653 kr på kontot
56 953.85 kr på postgirot ( - 13 000 deponi TiA )
10 950 kr i licenspengar
4 455 kr i medlemsinbetalningar
4 050 kr nya licenser för året
350 kr är “5-kronan”

* Styrelsen beslutade att höja milersättningen till 15 kr/ mil
( idag 10 kr/ mil )

§5. A)
Bengt och Ann-Christine Held meddelade det
senaste i sektionen TiA. Bland annat har det varit två hemsidor
till sektionen. Bengt har varit i kontakt med webbmaster på
whippetklubbens hemsida och det har resulterat i att de bara
har en länk till whippetrace huvud-hemsida numera. Därifrån
kan man länka sig till TiA,s officella hemsida.
Vi diskuterade också att det finns en vald styrelse för TiA som
ej stödjes av HS.
Mötet kom fram till att de beslut som togs på styrelsemötet i
Halmstad ( 090801 ) är det som gäller och den styrelse som
valdes där är den officiella styrelsen för TiA.
Vill den “ickestödda” styrelsen ta kontakt med den av HS valda
styrelsen för diskussion, är det helt OK.
Det kom fram att det anses finnas personliga föremål i
klubbstugan vid TiA;s bana.

Mötet meddelar att de som anser sig ha personliga saker att

hämta är välkommen att vända sig till någon i den av HS valda
styrelsen.

* Mötet tog beslut som lyder ;
- Den av HS valda styrelsen för TiA, s sektion verkar fram
till whippetrace årsmöte 201 0.

TiA,s sektion meddelar att de kommer att arrangera någon
tävling 2010. Återkommer med datum.
§5. B) Mötet föreslår att Gotlands sektion läggs ner 2010.
Detta kommer som punkt vid årsmötet 2010.
§6. Ingen vidare diskussion om de beslut som togs i Halmstad
090801 gällande TiA och Gotlands sektioner.
§7. Sektionerna inom whippetrace meddelade att de ligger i
“vintervila”.
§8. A) När det gäller vad HS gör vid tvåmånadersöverträdelse för ny licens, kom mötet fram till att vi följer upp
de förslag som finns. Vi måste också vara tydliga i våra
sektioner och meddela, både nya och gamla , vad det är som
gäller vid nytagning av licens.
B) HS diskuterade vad vi behöver, och vill ha, för
arkiveringsmetoder och vilka registreringskriterier som gäller.
När Gudrun nu aviserat att hon tänker avsluta detta
förträffliga arbete som hon har startat, diskuterade vi hur vi
kan göra för att få en fortsättning.
Kanske det behövs flera personer som delar på uppgifterna ?
Arbetsgrupp- Torsten och Christina.
C ) Utvärdering av skador som drabbar WR-hundar; ( träning
/ tävling )
Mötets mening är att det är var och ens ansvar att se till så
att den/de egna hunden/hundarna är frisk/friska. Det är också
ägarens ansvar att ha koll på karenstider vid olika
antibiotikakurer eller liknande och löpperioder för tikar och de
förhållningsregler som gäller därom.

Tänk på att dessa finns för hundens bästa !

- Visst skulle vi vilja se att de ev skador som uppkommer
sammanställs och följs upp, med blankett förslagsvis.

Men hur och av vem är frågan.
- Det finns en förbindelseblankett, där man skriver på om
deltagande ( whippetrace ) på egen risk. HS uppmanar till att
använda denna blankett i sektionerna, för underskrift av
samtliga medlemmar. HS har ett original och sektionerna som
vill ha ett ex sänt till sig ombedes att kontkta HS sekreterare.
D) I år är det tre tikar som har lyckats att hamna i toppen på
Årets Hund-listan med exakt samma poäng. HS ser ingen annan
lösning än att dessa tre tikar får dela på priset, en tredjedel
var av året får de njuta av priset i hemmet.
E) På förslag från HS så bör det läggas till i
domarreglementet;
- domare skall inte ha tillgång till program på banan vid
domaruppdrag.
Ann-Christine Held fick i uppdrag, i samråd med Per Ek, att
uppdatera i domarreglementet. Samtidigt skall reglementet
sammanställas/ samordnas av desamma.
§9. Motioner om ändringar av tävlingsreglementet ska vara HS
sekreterare tillhanda senast 1/12 2009.

* Mötet beslutade om att ev inkomna motioner kan skickas ut
till medlemmar för röstning via mail. Övriga får brev.

Dessa kommer att skickas ut i mitten av december.
§10. Whippet Race hemsida. Det är dags att betala för ny
period för domännamnet.

* Beslut togs om att förnya i tre år.

Webbmaster meddelas.
§11. Övriga frågor ;
a) Programmen till våra tävlingar måste skickas till de tre
poängräknarna och Gudrun snarast efter tävling.
b) Ny domare - Andreas Alde´n - Kalmar- Aspiranttiden klar,
papper på ingående.
c) Det var ingen krönika i den senaste whippetbladet. Marie
kollar upp detta med Andreas Alde´n.
d) Vår organisation heter Whippet Race, en del vill ha tillägget
Sverige. Det bör inte vara några problem då de olika

sektionerna har tillägg - den specifika staden, tex Whippet
Race Kalmar. Då bör huvudorganisationen kunna ha tillägget
Sverige.
e) Preliminära tävlingsdatum 2010 ;
8 maj Västerås, utan semi
15 maj Halmstad, könsdelad utan semi
22 maj Kalmar, utan semi
29 maj Karlstad, med semi
5 juni Norrköping, könsdelad med semi
12 juni Södertälje, med semi
26 juni Norrköping, med semi
14 aug Södertälje, med semi
21-22 aug SM Kalmar
28 aug Karlstad, könsdelad utan semi
25 sept DERBY Halmstad, utan semi
( 11 el 12 sept ev Norrköping + TiA någon tävling )
Det är OK att lägga ut dessa preliminära datumen på resp
hemsida.
§12. Datum för ÅRSMÖTE Whippet Race ;
- förslag den 6 mars 2010. Mötesplats Habo Brukshundsklubb.
§13. Mötet avslutades av ordförande Bengt Held.

Ordförande Bengt Held

Sekreterare Marie Lundqvist

____________________

______________________

Justerare Christina Sjöberg-Lagerström
______________________________

