
AGENDA MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE
Datum: 2014-09-20 klockan: 12:00
Plats: Norrköping

Deltagare: 
Ordförande Tomas Sjöberg Södertälje Christian 

Magnusson
Kalmar Peter Johansson Norrköping Katarina Nilsson
Västerås Anders Ytterberg TIA Bengt Held
Karlstad Tomas Sjöberg Halmstad (Inga-Lill 

Axelsson)

§ 1 Mötets öppnande
Tomas öppnade mötet.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare
Christian valdes till sekreterare.

§ 4 Val av justerare
Peter valdes till justerare.

§ 5 Föregående protokoll
Inga synpunkter.

§ 6 Ärenden för beslut
Inga ärenden.

§ 7 Föranmälda frågor

Priser vid WR-tävlingar (Ej SM)
Riktlinjer saknas för priser på WR. Frågan har dykt upp från Södertälje. Frågan var om det 
går att skänka priser till en viss final vid tävling eller om alla ettor, tvåor osv måste få exakt 
samma pris.

Beslut: Mötet beslutade att det är upp till varje sektion att bestämma prisfördelning i finalerna 
men att man bör eftersträva att priserna i alla finaler ska vara likvärdiga.



Utbetalning avtackning Olle & Louise Molin
Gudrun Hellmark föreslog att Olle & Louise Molin skulle avtackas efter lång tid med WR. 
Presentkort på 300 kr utbetaldes och gavs av Gudrun innan tävlingen i Södertälje.

Beslut: Ordförande tog beslutet att detta var OK. Mötet samtyckte.

Ansvarig för handbok samt övriga uppdateringar
Vem driver detta ärende och hur ska det skickas ut till klubbarna.

Beslut: Handbok + regler ska läggas upp på webbsidan. Licenspappret ska finnas på 
webbsidan. Domarblanketten ska uppdateras av Tomas och läggas upp på webbsidan. 
Handboksansvarig ska utses på kommande årsmöte. Valberedningen ombeds hitta kandidat.

Tävlingsdagar 2015
När ska detta vara inne?

Beslut: Sista november 2014.

§ 8 Rapport från sektionerna:

TIA
Bana och utrustning har ytsatts för vandalisering och stölder. Klubben har många medlemmar 
men få vill tävla/träna. Eventuellt kommer man inte kunna arrangera någon tävling under 
2015.

Kalmar
Bra deltagande på träningar och tävlingar.

Södertälje
Många nya hundar på gång.

Karlstad
Tillströmning av hundar men få som tävlar.

Halmstad
Ibland få hundar på träningarna, startboxen har utsatts för vandalisering.

Norrköping
Många tränar men få tävlar.

Västerås
Många skadade hundar efter sommaren vilket har gjort att det har kommit få på träningarna.

§ 9 Övriga ej föranmälda frågor
Norrköpings tävlingsanmälare rapporterar att det ofta saknas vissa uppgifter på anmälda 
hundar, särskilt huruvida en hund är licenshund. Följande uppgifter ska alltid skickas till 
mottagande tävlingsanmälare:



• Licensnummer
• Hundens fullständiga namn
• Ägarens namn
• Huruvida hunden är licenshund
• Eventuellt också vilket licenslopp i ordningen det rör sig om

§ 10 Kassarapport
Beräknat resultat: 961,50 kr.

§ 11 Nästa möte
Telefonmöte november/december.

 
§ 12 Ordförande förklarar mötet AVSLUTAT
Mötet avslutades.

Vid protokollet:

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

.........................................................
Peter Johansson
Justerare
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