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STADGAR FÖR WHIPPET RACE  2011 

 
§ 1. ÄNDAMÅL 
Whippet Race syfte är att vi skall träffas med våra hundar och ha trevligt under gemytliga 
tävlingsformer med kapplöpning på rak bana enligt Whippet Race regler. Varje sektion skall 
organisera och genomföra minst en tävling under säsongen. Dispens kan lämnas av huvudstyrelsen 
om giltiga skäl föreligger. 
 
 
§ 2. ORGANISATION OCH VERKSAMHET 
Whippet Race är en svensk organisation som inte är ansluten till någon annan huvudförening. 
Whippet Race är en ideell sammanslutning 
 
Följande organisation skall finnas 
Årsmöte 
Huvudstyrelse 
Sektioner 
Revisorer 
Valberedning 
 
Årsmötet är Whippet Race högsta beslutande organ. För bildande av en ny sektion erfordras 
årsmötesbeslut. Gemensamma angelägenheter handhas av huvudstyrelse med beslutanderätt. 
För verksamheten finns ett tävlingsreglemente. Förslag till ändringar av detta reglemente skall vara 
huvudstyrelsen tillhanda senast den 1 december varje år. Förslagen skickas genom huvudstyrelsens 
försorg ut till alla medlemmar. Majoritetsbeslut av medlemmarnas uppfattning skall ligga till grund för 
huvudstyrelsens slutgiltiga beslut. Dessutom finns ett domarreglemente. Ändringar av detta skall 
efter yttrande av domarna  fastställas av huvudstyrelsen. Vid regeländringar är det huvudstyrelsens 
ansvar att domarkommittén får ta del av dessa och anpassa domarreglerna till tävlingsreglerna innan 
huvudstyrelsens slutgiltiga beslut. 
Huvudstyrelsen har tolkningsföreträde av tävlings-och domarreglementena under tävlingssäsong. 
Hund som deltar i Whippet Race tävlingar skall vara registrerad i en av FCI-ansluten klubb. 
Följande sektioner finns inom Whippet Race. 
Halmstad Whippet Race 
Kalmar Whippet Race 
Karlstad Whippet Race 
Norrköpings Whippet Race 
Södertälje Whippet Race 
Tingsryds/Asarums Whippet Race 
Västerås Whippet Race 
 
§ 3. VERKSAMHETSÅR 
Whippet Race verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari -31 december. 
 
§ 4. MEDLEMSKAP 
Medlem skall årligen till sin sektion erlägga de avgifter som sektionen fastställer, samt avgiften till 
huvudstyrelsen som årsmötet beslutar.  
Medlem kan till huvudstyrelsen föreslå att person vid årsmöte utnämns till hedersmedlem. Endast enig 
huvudstyrelse kan till årsmötet föreslå utnämning. Motion till årsmöte om förslag till utnämnande av 
hedersmedlem kan ej inges. Endast en utnämning per år är möjlig. Hedersmedlem är befriad från 
medlemsavgift till HS.  
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde hos sin sektion eller om medlem inte erlagt sina 
årliga avgifter. När särskilda skäl föreligger äger sektion och huvudstyrelse tillsammans rätt att vägra 
person inträde i Whippet Race samt även utesluta person. Meddelande om vägrat medlemskap eller 
uteslutning skall alltid tillställas berörd person skriftligt. 
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§ 5. ÅRSMÖTE 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång.  
Extra årsmöte hålles: 
a) när huvudstyrelsen finner det erforderligt 
b) när så för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallas av revisorn eller minst en tredjedel av 

Whippet Race medlemmar. 
 
Årsmötet ska hållas på en för samtliga sektioner så central plats som möjligt. Styrelsen beslutar om 
plats och ansvarar för mötet. 
Extra årsmöte hålles på tid och plats som huvudstyrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och av styrelsen avlämnas till postbefordran senast två veckor 
före den bestämda dagen.  
Det åligger huvudstyrelsen att kalla till extra årsmöte inom två veckor från den dag skriftlig framställan 
inkommit. Det extra årsmötet skall hållas inom 8 veckor från nämnda dag. 
Kallelse till extra årsmöte skall innehålla tydlig uppgift om det eller de ärenden som skall behandlas vid 
mötet, endast det eller de ärenden som angivits i kallelsen ska behandlas. 
 
§ 6. ÅRSMÖTETS DAGORDNING  
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller av annan styrelsemedlem. Vid ordinarie årsmöte skall 
förekomma följande ärenden: 
a) justering av röstlängd 
b) val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
c) val av två justeringsmän tillika rösträknare 
d) fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning 
e) dagordningens godkännande  
f) styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning för det 

närmast föregående verksamhetsåret samt revisorernas berättelse.  
g) fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut av enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust.  
h) beslut om ansvarfrihet för styrelsen 
i) val av ordförande för tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte 
j) val av övriga styrelseledamöter och suppleanter som är föreslagna av sektionerna för den 

mandattid som bestämts i dessa stadgar 
k) val av kassör, ingående i styrelsen eller adjungerande. 
l) val av revisor och revisorsuppleant  
m) val av registrator för kapplöpningslicenser och domarlicenser 
n) val av tre poängräknare varav en ska vara sammankallande 
o) val av valberedning om tre personer varav en sammankallande med uppgift att till nästa ordinarie 

årsmöte förbereda val enligt i, k, l och m. 
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. 
s) övriga ärenden vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av enskild medlem eller av sektion 

skriftligen anmälts till styrelsen minst en månad före årsmötet.  
 
§ 7. EXTRA ÅRSMÖTE 
Vid extra årsmöte skall endast det eller de ärenden som angivits i kallelsen till årsmötet avgöras. Vid 
såväl ordinarie som extra årsmötet har varje medlem i Whippet Race som upptagits i den av mötet 
justerade röstlängden rätt att yttra sig och deltaga i beslut.  
 
§ 8. RÖSTLÄNGDEN 
I röstlängden upptas endast medlemmar som senast dagen före årsmötet fyllt 16 år och 
medlemsavgiften för verksamhetsåret (innevarande kalenderår) kommit HS kassör tillhanda senast  
7 dagar före årsmötet. 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.  
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§ 9. HUVUDSTYRELSEN 
Huvudstyrelsen skall bestå av ordförande, vald för ett år samt en ledamot med personlig suppleant 
utsedda av varje sektion och som konfirmeras vid årsmötet. Om någon sektion ej utsett någon 
representant skall årsmötet välja ledamot och personlig suppleant att representera sektionen. Året 
räknas härvid från ordinarie årsmöte till och med nästkommande årsmöte. 
Huvudstyrelsen ska även bestå av en vice ordförande utsedd inbördes av huvudstyrelsen på dess  
konstituerande möte. 
För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst hälften av styrelsen plus ordföranden eller i 
dennes frånvaro vice ordföranden vara närvarande. Vid lika röstetal har sittande mötesordföranden 
utslagsröst.  
 
§ 10. HUVUDSTYRELSENS ÅLIGGANDE 
Det åligger huvudstyrelsen även att:  
 
a) förbereda ärenden som skall behandlas av årsmötet 
b) verkställa årsmötet fattade beslut 
c) förvalta huvudstyrelsens tillgångar och föra vederbörliga räkenskaper över dessa inkomster och 

utgifter 
d) till ordinarie årsmöte avgiva berättelse över styrelsens verksamhet för det gångna 

verksamhetsåret 
e) Skriva verksamhetsplan för innevarande år.  
f) avge yttrande ifrån sektionerna remitterande ärenden 
g) sammanställa medlemsförteckning inför tävlingssäsongen  

 
§ 11. HUVUDSTYRELSENS RÄKENSKAPER 
Skall årligen per den 31 december sammanföras i bokslut. Dessa skall tillsammans med tillhörande 
verifikationer samt årsmötes- och styrelseprotokoll före januari månads utgång överlämnas till revisorn 
som har att senast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse.  
 
§ 12. SEKTIONERNA 
Sektionernas högsta beslutande organ är sektionsårsmöte. Sektionsårsmötet utser en styrelse 
bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, som ska handha sektionens verksamhet 
mellan årsmötena. Dessutom skall sektionsårsmötet utse en ordinarie och en personlig suppleant till 
Whippet Race Huvudstyrelse.  
Sektionerna skall ansvara för egen ekonomi med rätt till tecknande av egna bank-och plusgirokonton. 
Sektionerna skall vidare:  
a) göra förslag till sektionernas egna verksamhet 
b) organisera och genomföra de tävlingar som godkännes av huvudstyrelsen 
c) avgiva yttrande från huvudstyrelsen remitterade ärenden 
d) förbereda motioner och ärenden som skall behandlas av årsmötet 
e) verkställa av årsmötet fattade beslut 
f) verkställa av huvudstyrelsen fattade beslut 
g) skall årligen insända till huvudstyrelsen medlemsmatrikel före februari månads utgång   
h) att till valberedningen inför årsmötet meddela av sektionen utsedd  ledamot med personlig 

suppleant. 
 
Medlemmar, såväl huvudmedlemmar som familjemedlemmar, som vid rösttillfället fyllt 16 år är 
röstberättigade.  
 
Whippet Race stadgar skall i tillämpliga delar även gälla sektionerna 
(t.ex. dagordning för årsmöte m.m.) 
 
§ 13. PROTOKOLL 
Vid årsmötes-, huvudstyrelse- och sektions års-och styrelsemöten skall föras protokoll upptagande 
samtliga ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollen skall justeras av ordföranden 
och minst en närvarande ledamot. 
 
§ 14. STADGEÄNDRING 
Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas av huvudstyrelsen. För stadgeändring erfordras att 
beslut om godkännande fattas vid två på varandra följande årsmöten varav den ena skall vara 
ordinarie. 
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§ 15. UPPLÖSNING AV SEKTION 
Beslut om ansökan om upplösning av sektion fattas av sektionsmöte (samtliga sektionsmedlemmar 
skall kallas) och tillställs huvudstyrelsen. I första hand åligger det huvudstyrelsen att undersöka 
möjligheten att driva sektionen vidare genom att i första hand stötta sittande sektionsstyrelse och i 
andra hand tillsätta en ny sektionsstyrelse. Om särskilda skäl föreligger äger huvudstyrelsen rätt att 
ersätta delar av eller hela styrelsen i en sektion alternativt lämna förslag till Whippet Race årsmöte att 
upplösa sektionen. Beslut om upplösning av sektion fattas av Whippet Race ordinarie årsmöte. 
Sektionen beslutar själv vad den skall göra med tillgångar, undantaget startbur, tidtagnings- 
utrustning och trasmaskin som ska tillfalla huvudstyrelsen. 
 
§ 16. UPPLÖSNING AV WHIPPET RACE 
Beslut om upplösning av Whippet Race fattas i den ordning som föreskrivet för stadgeändring. Efter 
sådant beslut skall Whippet Race´s tillgångar överlämnas till Svenska Whippetklubben och disponeras 
enligt de direktiv som lämnas av huvudstyrelsen vid dess sista sammanträde. 
 


