Styrelsemöte HS
1 augusti 2009 i Halmstad
Närvarande: David Lindblom Go, Anders Ytterberg Vä, Håkan Persson
Karl, Annika Ericsson No, Maria Karlsson Skå-Ble, Torsten Axelsson Ha,
Gunnar Jansson och Marie Lundqvist Ka, Ann-Christine Held TiA och
Bengt Held

§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Held.
§2. Till justerare jämte Bengt Held valdes Gunnar Jansson.
§3. Föregående protokoll godkändes, efter en diskussion om huruvida
SM-reglerna hade diskuterats eller ej under föregående möte, då
sekreterare Marie Lundqvist var osäker på om hon missat någon punkt
angående detta. Styrelsen enades om att inget var missat, inga beslut togs
i frågan under föregående mötesförhandlingar, och återkommer i detta
protokoll om SM-reglerna.
§4. Ekonomisk rapport har kommit till ordförande Bengt Helds
kännedom;
10 800 kr - licenspengar
3 780 kr medlemsavgifter ( 25-kronan ) + 330 kr ( 5-kronan )
1 500 kr nya licenser 2009
+ 10 454.80 kr
400 kr i kassan
§5. Domare Södertälje 5/9 - Carina Nilsson + ?
Håkan Persson ska kontrollera med sambo Ewa Wedin om inte hon kan
gå som domare också. Meddelar Bengt snarast. Annars måste HS gå
igenom med de ordinare domarna först, sedan ev apirant om tjänstgöring
under denna tävling.
§6. Handboken - Ann-Christine Held har uppdaterat och skickat ut nytt
material. Upp till varje sektions handboksansvarig att uppdatera pärmen.
Den uppdaterade versionen behöver komma ut på hemsidan också.
§7. Medlemsförteckning - sektionerna ska skicka uppdaterad version till
sekreteraren i HS 31/3 och 31/10. Allt för att medlemsförteckningen ska
vara aktuell.
Marie ska kontakta Torsten om färdigt program för att upprätta
medlemsförteckning.
§8. Rapport TiA Ordförande i TiA Klara Helstad meddelade till förra mötet om
banktrassel, kunde ej komma åt kontot. Årsmötet skjöts därför upp. AnnChristine Held har efter detta sökt och lämnat meddelanden till Klara,
men hon har inte besvarat dessa på något sätt.

HS vet att aktiviteter förekommer på banan i Asarum - bla Whippetsprinttävlingar och träningar. Det har varit viss skadegörelse men det har
reparerats. Bur, tidtagning och harmaskin är borta.
Eftersom TiA idag inte har någon fungerande styrelse, inte kunnat
redovisa någon ekonomisk redogörelse eller ej haft
årsmötesförhandlingar och inte heller någon aktiv whippetraceverksamhet, beslutade HS att utse en ny styrelse för sektionen TiA.
Dessutom beslutades om att en skrivelse om övertagande av konton
mm kommer att utformas av den nya styrelsen.
Till ny styrelse för TiA valdes;
Ann Damberg
Åsa Tapani
Robert Bolvary
Bengt Held
Jahn Bruse
Revisor- Maj-Lis Bruse
Kassör- Ann-Christine Held
Nya styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig under den 2 augusti.
Dessa valda personer tillgodogör sig sina betalda medlemsavgifter + 25krone-insättningar för 2009 i respektive betald sektion.
§9. Rapport Skåne-Blekinge Denna sektions första prioritet kommer nu att bli att dra igång TiAsektionen. Man har ev mark i Höör på gång, men detta får vara vilande så
länge. Ev finns personer som är intresserade av att få igång denna sektion
också senare.
§10. Rapport Gotland David Lindblom har haft kontakt med Gotland. Men fått negativ
feedback. Ingen respons på HS skrivelse. Gotland- sektionen har inte
betalat in några medlemsavgifter för 2009.
Buren på Gotland, vems är den ?
HS tog beslut om att till årsmötet 2010 föreslå om uteslutning av
Gotland som sektion inom Whippetrace Sverige. Därmed föreslås också
om att Gotland- sektionen upplöses efter årsmötet 2010.
HS beslutade om att ta bort länken till Gotland- sektionen från
whippetrace hemsida, den är dessutom inaktuell - HS ger detta i uppdrag
till hemsidans webbmaster Jörgen Oinonen.
§11. Rapport från övriga sektioner;
Karlstad - 3-4 nya på gång. Whippetrace populärt i Karlstad just nu.
Inget nytt besked angående camping på banan. Ny ägare igen till
campingen. Ev kan det gå att ställa husbil/ husvagn vid banan under

derbyt- men ej säkert. Annars är det campingen som gäller.
Halmstad - Diskuterade ordningen i pågående SM, direktfinal för de
hundar med de sista tiderna, både tikar och hanar.
Västerås - har haft skadegörelse på banan. Uppeldad bil kvar på banan.
Kommunen ska forsla bort den. Glas-splitter ska saneras.
Övriga inget nytt att rapportera.
§12. Övriga frågor :
1.
Interaktiv DVD - som reklam eller upplysande ? Vi diskuterade syftet ,
sponsring, reklam eller info ? David Lindblom tog på sig att till nästa
möte göra ett manus.
2.
Sektionerna inom Whippetrace Sverige MÅSTE träna start - rutiner
och kommandon, med sina nya, och gamla medlemmar. Inte bara
hunden ska vara redo för start, godkänd av tränare i sektionen, utan även
startaren måste vara tränad för situationen.
Alldeles för många idag har svårt att starta sina hundar, det tar för lång tid
att få in hundarna i buren. Detta skapar irritation och oreda. Kan man
inte få in sin hund i buren, har burpersonalen rätt att ta bort hunden
till start.
När burpersonal kommenderar “koppel av” är det det som gäller, för alla
hundar. Många slarvar.
Viktigt också att lära ut placering vid start, röd-vit och blå-svart.
Norrköping hade ett bra riktmärke vid senaste tävling, med färgerna
upphängda, i form av täcken, vid respektive sida.
Ett tips är att gå igenom hela tävlingsproceduren med ny hund och dess
starter ( även gamla kan behöva påminnas ) innan tränaren godkänner till
start i tävling.
Även bra att dela ut de ETISKA REGLERNA till samtliga nya.
3. Arkivet - Behövs det ? JA, vi ska vara tacksamma så länge någon vill
ha ansvar för detta arbetet, Gudrun Hellmark sköter detta galant.
HS konstaterade att Gudrun Hellmark behöver hjälp så att hon har rätt
program, som underlättar detta arbetet, tex för fotohantering. HS föreslår
att Jörgen Oinonen kontaktar Gudrun och hjälper henne med att få det /
de program hon behöver så att hon kan arbeta vidare med Arkivet.
4. SM - HS godkänner årets regeländringar angående två försöksheat,
istället för ordinarie tre, och lottningsförfarandet till finalerna i efterhand
då det skett ett missförstånd gällande beslut eller ej angående detta.
Inför framtida SM - arrangemang vill HS poängtera att varje SMarrangör har rätt att med HS ta upp om ev regeländringar. Detta ska
ske innan anmälan till SM skickas ut. MEN det är endast HS som
kan besluta om regeländringar ska ske.

§13. Nästa möte - Förslag under Derbyt i Karlstad den 19 sept.
§14. Mötet avslutades av ordförande Bengt Held.
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