
 

MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE 
Datum:  2013-07-13  klockan: 12:00 
Plats:  Norrköping 
 
Deltagare:  
Ordförande Tomas Sjöberg  Södertälje - 
Kalmar Marie Lundqvist  Norrköping  Katarina Nilsson 
Västerås Anders Ytterberg  TIA   - 
Karlstad  -  Halmstad - 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. Antalet deltagare understeg det antal som krävs för beslut.  
I de fall som beslut från sektionerna krävs kommer detta att tas i efterhand via mail. 
Anses detta inte vara tillräckligt får beslut tas vid nästa möte. 
 
§ 2 Dagordning 
Godkändes, med tillägg under punkt 9. 
 
§ 3 Val av sekreterare 
Tomas Sjöberg valdes. 
 
§ 4 Val av justerare 
Katarina Nilsson. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Inget att tillägga. 
 
§ 6 Ärenden för beslut 
Inga 
 
§ 7 Föranmälda frågor 
Ändring av poängräkningssystemet (Kalmar) 
Kan man ändra poängräkningssystemet nu när det är så få tävlingar (hälften + en blir ju 
knappt några att räkna numera). 
 
Beslut: Kalmar (Marie) kommer att skriva en motion/förslag inför årsmötet 2014. Ska skickas 
in innan december. 
 



Betalningsansvar vid utebliven ankomst till tävling (Kalmar) 
Hur är det med obligatoriskt betalningsansvar (startavgiften) vid icke kontakt om att man inte 
kommer till vanlig tävling? 
 
Beslut: Av de närvarande togs beslutet att sektionen som deltagaren kommer ifrån blir 
betalningsansvarig. 
 
Medlems/hundregister samt tävlingsanmälare (Ordf) 
Önskar bättre samordning av detta. Likadan fil för medlemsregistret som ska gås igenom 
varje år (Utskick efter årsmötet). På samma sätt för hundarna. 
 
Beslut: Tomas Sjöberg kontaktar Torsten Axelsson angående hur medlemsregistren ska se ut. 
Genom detta kommer det att bli lättare att vi ihop det totala medlemsantalet. 
Genomgång av hundregistret åläggs respektive sektion att sammanställa, exempelvis vid dess 
årsmöte. 
 
Tävlingsanmälare (Ordf) 
Kan vi lägga ut filen med tävlingsanmälare/poängräknare på hemsidan? 
 
Beslut: Tävlingsanmälare/poängräknare ska läggas ut på Whippet Race hemsida. 
 
 
Poäng till licenshundar (Ordf) 
Fråga som dök upp 2012. Ska den dras vidare? 
 
Beslut: Ordförande skriver en motion som kan beslutas under årsmötet 2014. 
 
 
§ 8 Rapport från sektionerna: 
 
TIA 28 hanar samt 36 tikar hittills anmälda, 70 st ska vara med på festen. 
 Ovanstående info från Bengt Held via mail. 
 
Kalmar Träningar rullar på och tävlingen den 6:e juni fungerade bra.  
   
Södertälje Ej närvarande. 
 
Karlstad Tävlingen den 15:e juni gick ganska bra, trots linproblem. En del nya hundar har 
 dykt upp och även från Norge. 
 
Halmstad Ej närvarande. 
 
Norrköping Träningar rullar på och nu även med Italienare. 
 
Västerås Träningar ska ta fart igen efter semestern. 
 
Allmänt under mötet 
Det upplevs som det är många som inte kan starta sina hundar. Det är även problem vid 
hämtning. Hundar lyfts både vid start och målgång. Allmän uppmaning till sektionerna att se 
över start/målprocedurerna. 



 
§ 9 Övriga ej föranmälda frågor 
 
Ny typ av munkorg (Norrköping) 
Katarina visade en typ av munkorg som är lättare. Fundering om denna skulle kunna vara 
lämplig i tävlingssammanhang. 
 
Beslut: Katarina ska visa munkorgen vid SM och andra tävlingar så att synpunkter kan tas in. 
 
Tävlingar med semifinaler 
Vid tävlingar med semifinaler bör det vara mer än 30 hundar då det annars blir konstig 
fördelning i finalerna. 
 
Beslut: HS tar och dryftar detta med respektive sektion för att ta in synpunkter. Blir det 
aktuellt med förändring ska en motion skrivas. 
 
§ 10 Kassarapport 
Ordförande har stämt av med Solveig Molin och det finns inget speciellt att rapportera. 
 
§ 11 Nästa möte 
Telefonmöte någon gång under hösten. 
  
§ 12 Ordförande förklarade mötet AVSLUTAT 
 
 

Vid protokollet: 
 
 ........................................................  
Tomas Sjöberg 
Sekr./Ordf. 
 
 
 ........................................................  
Katarina Nilsson 
Justerare 
 


