
 

MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE

Datum: 2013-12-05 klockan: 19:00
Plats: Telefonmöte

Deltagare: 
Ordförande Tomas Sjöberg Södertälje Christian Magnusson
Kalmar Marie Lundqvist Norrköping Katarina Nilsson
Västerås Anders Ytterberg TIA Bengt Held
Karlstad Frånvarande Halmstad Torsten Axelsson

§ 1 Mötets öppnande
Tomas öppnade mötet.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare
Christian valdes till sekreterare.

§ 4 Val av justerare
Anders valdes till justerare.

§ 5 Föregående protokoll

5.1 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?
Ärendet kommer att behandlas som en generell fråga som hanteras genom utskick till samtliga 
medlemmar.

5.2 Tävlingsanmälare (Ordf)
Kan vi lägga ut filen med tävlingsanmälare/poängräknare på hemsidan? Räcker det med namn 
och mailadress?
Samtliga HS-ledamöter kontaktar respektive tävlingsanmälare för att be om tillstånd att lägga 
ut kontaktuppgifter inför 2014.

5.3 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.
Torsten redogjorde kort för ett nytt system som skulle kosta pengar att använda. I stället ska 
Torsten skicka ut ett förslag till sektioner på hur han vill att det ska hanteras framöver (med 
Excel).



§ 6 Ärenden för beslut
Inga ärenden.

§ 7 Föranmälda frågor

7.1 Tävlingsdagar 2014

Beslut: 
Följande tävlingsdagar bestämdes för 2014:

10/5 TiA
24/5 Västerås
31/5 Kalmar
14/6 Södertälje (bytt pga krock)
12/7 Norrköping
2-3/8 Karlstad SM (preliminärt)
9/8 Halmstad
30/8 Södertälje
6/9 Kalmar (bytt pga krock)
20/9 Norrköping derby

Underlag till beslut skickas ut av ordförande till HS och därefter till webbansvarig.

7.2 Licens gratis första året
Solveig Molin, Anders Ytterberg samt Gudrun Hellmark har som förslag att låta första året är 
gratis som licenshund. Det blir likställt hur det fungerar på Rundbana.

Beslut: 
Bifalles. Gäller från och med 2014.

7.3 När får man senast efteranmäla en hund (Kalmar)
Fastlagt tid är ju torsdag 1 ½ vecka innan tävling. Men det har varit flera fall med 
efteranmälan. Ska det fastslås en tid eller är det upp till sektionen?

Beslut: 
Beslutet är att det är upp till sektionerna.

7.4 Årsmöte 2014
Förslag ska tas fram till mötet. Ödeshög? Lördag den 15:e mars?
Övriga punkter på årsmötet, vad åligger ordf etc. samt övriga HS-medlemmar

- Plaketter
- …

Beslut:
Årsmötet ska hållas i Ödeshög den 22 mars 2014. Christian kollar lokalen genom Gudrun. 
Kallelse skickas senast två veckor före mötet. Datum och plats kommuniceras snarast.

7.5 Inkomna förslag på ändringar i tävlingsreglementet
Följande förslag har kommit fram hittills:

- Motion angående poäng till licenshundar (Karlstad)



- Motion angående semifinaler (Västerås/Norrköping)
- Motion angående poängräkningssystemet (Kalmar)

Inkomna förslag skickas ut i mellandagarna av ordförande. Svar begärs in från varje enskild 
medlem senast 31 januari och räknas inför årsmötet då beslut i frågorna tas.

§ 8 Rapport från sektionerna:

TIA
Fråga om ny tidtagningsutrustning bör väckas.

Kalmar
Verksamheten nedlagd för säsongen.

Södertälje
Inget att rapportera annat än derbyt gick bra.

Karlstad
Stängt för säsongen.

Halmstad
Per har hotat att sluta som ordförande, ersättare saknas för tillfället.

Norrköping
Allt nedplockat och lugnt.

Västerås
Utrustningen inpackad, ser fram emot start i vår.

§ 9 Övriga ej föranmälda frågor
- Norrköping frågar om organisationsnummer i samband med betalning av veterinäravgift. 
Kalmar och Karlstad har i dag organisationsnummer. Huvudstyrelsen bör ha ett nummer som 
sektionerna kan använda. Tomas kollar med Solveig om det redan finns.

- Södertälje frågar om möjlighet att ha med sektioner på årsbästalistan. Frågan har varit uppe 
tidigare men rädslan för rivalitet mellan sektionerna gör att man inte vill ha detta.

§ 10 Kassarapport
Balans- och resultatrapport har inkommit från Solveig. Tillgångar: 49953,85 kr

§ 11 Nästa möte
Telefonmöte i mitten av februari. Ordförande kallar.

§ 12 Ordförande förklarade mötet AVSLUTAT



Vid protokollet:

.........................................................
Christian Magnusson

.........................................................
Anders Ytterberg
Justerare
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