
ÅRSMÖTE WHIPPET RACE - 2014
Tid: Lördagen den 22:a mars klockan 11:00
Plats: Stråtomtagatan 6 Ödeshög

Agenda

§ 1 Mötets öppnande
Tomas Sjöberg öppnade mötet.

§ 2 Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, 15 deltagare.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Tomas Sjöberg valdes till ordförande. Christian Magnusson valdes till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Katarina Nilsson och Torsten Axelsson valdes till justerare.

§ 5 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
Svar: ja.

§ 6 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes med justering av årtal under § 22.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och 
resultaträkning för det närmast föregående verksamhetsåret samt revisorernas 
berättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Antal nya licenser under året saknades. Tomas fick i 
uppgift att kolla upp detta med registrator och komplettera.

Balans- och resultatrapport skickades runt på mötet och godkändes.

Revisionsberättelsen lästes upp på mötet.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut av enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes och vinsten förs i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.



§ 10 Val av ordförande för tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte
Tomas Sjöberg valdes till ordförande.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter som är föreslagna av sektionerna 
för den mandattid som bestämts i dessa stadgar
Följande personer valdes:

Västerås:
Ledamot: Anders Ytterberg
Suppleant: Henrik Pettersson

Norrköping:
Ledamot: Katarina Nilsson
Suppleant: Jan Helgesson

Kalmar:
Ledamot: Peter Johansson
Suppleant: Evelina Jonasson

Södertälje:
Ledamot: Christian Magnusson
Suppleant: Joakim Fransson

Tingsryd/Asarum:
Ledamot: Bengt Held
Suppleant: Ann-Christine Held

Karlstad:
Ledamot: Marie Andersson
Suppleant: Håkan Persson

Halmstad:
Ledamot: Torsten Axelsson
Suppleant: Mia Brandt

§ 12 Val av kassör, ingående i styrelsen eller adjungerad
Solveig Molin valdes till kassör.

§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant
Hans Bark valdes till revisor.
Malin Fransson valdes till revisorssuppleant.

§ 14 Val av registrator för kapplöpningslicenser och domarlicenser
Torsten Axelsson valdes till registrator för kapplöpningslicenser och domarlicenser.



§ 15 Val av tre poängräknare varav en ska vara sammankallande
Torsten Axelsson (sammankallande), Anders Ytterberg och valdes.

§ 16 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande med uppgift att till 
nästa ordinarie årsmöte förbereda val
Jonas Leihed och Olga Sandlund valdes utöver Inger Carlsson som sitter kvar och är 
sammankallande.

§ 17 Fastställande av licensavgift för nästkommande tävlingssäsong
Licensavgiften fastställdes till 75 kr.

§ 18 Fastställande av startavgifter för nästkommande tävlingssäsong
Startavgifterna fastställdes till 75 kr för vanlig tävling och 100 kr för SM och derby.

§ 19 Fastställande av medlemsavgift, för huvud- och familjemedlemmar, till 
huvudstyrelsen för nästkommande tävlingssäsong
Medlemsavgiften fastställdes till 25 kr för huvudmedlem och 5 kr för familjemedlem.

§ 20 Övriga ärenden vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av enskild medlem 
eller av sektion skriftligen anmälts till styrelsen minst en månad före årsmötet
Försöket med att byta ut förfarandet med en domaransvarig mot att sektionerna ansvarar för 
att ta fram domare permanentas.

§ 21 Övriga ärenden:

Omröstning gällande regeländringar: Medlemmarna har röstat ja i samtliga tre frågor:
1. semifinaler: 56 ja, 6 nej
2. poäng till licenshundar: 50 ja, 12 nej
3. antal tävlingar att tillgodoräkna sig: 33 ja, 29 nej.

§ 22 Pris till bästa hund, uppfödare respektive domare

Fem bäst placerade hanarna respektive tikarna under 2013

Hanar:
1. Ghan Buri Ghan's Moon Quake Shake
2. Flowertwig's Bark at the Moon
3. AxRace's Red Bull
4. Mibisan's Mr Sunsapote
5. Kvarnhällens Cooper

Tikar:
1. AxRace's Wake Up Call
2. Häradssvedens Happy Naomi
3. Kvarnhällens Bonnie
4. Kvarnhällens Cornelia
5. Magic Colour Lady Jazzo



Fem bäst placerade uppfödare 2013
1. AxRace's
2. Kvarnhällens
3. Mibisan's
4. Ghan Buri Ghan's
5. Nanic's And Jacky's

Årets domare
Ingen domare är utsedd till årets domare. Frågan bordläggs och överlåts åt HS.

§ 23 Avgående styrelseledamöter
Marie Lundquist avgår.

§ 24 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Sekreterare, Christian Magnusson

Justerare, Katarina Nilsson

Justerare, Torsten Axelsson
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