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Datum 2007-04-15 

Plats  Hemma hos Sylvia & Bengt Widén, Katrineholm. 
 
 Deltagande Jörgen Nilsson, Thorbjörn Ståleberg, Katja Holmisto, Anders Ytterberg, 

Gunnar Jansson, Marie Lundquist, Annika Almli, Annelie Schaudt, Bengt 
Widén, Mia Kristoffersson, Maria Karlsson samt Torsten Axelsson. Solveig 
Molin och Pär Ek deltog som adjungerande 

  Ordförande  Jörgen Nilsson 

  Protokoll      Torsten Axelsson 

 

Protokoll 
§ 11 Mötets öppnande:         
 Jörgen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 12 Val av justerare:          
 Till justerare för mötet valdes Katja Holmisto.  

§ 13 Dagordningens godkännande:       
 Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 14 Föregående mötes protokoll:        
 HS gick igenom föregående protokoll och lade detta till handlingarna. 

§ 15  Ekonomi:          
 Solveig Molin lämnade en rapport om ekonomin. HS beslöt att alla skall påminna våra 
sektioner om att alla betalningar av licenser och medlemsavgifter (25 kronan) skall vara HS-
kassör tillhanda senast 31 mars. 

  HS konstaterade att det råder en viss förvirring om när betalningarna skall vara inne. 
Anledningen till denna förvirring är ett beslut som HS tog för ett år sedan, ett beslut som vi inte 
hade rätt att fatta. HS beslöt att detta ogiltiga beslut upphävs. Alla betalningarna skall vara HS-
kassör tillhanda senast 31 mars 

            § 16 Inkommande post:                      
 a. En skrivelse inkom från WR Halmstad med ett påpekande av att det är HS som ansvarar 
för att det varje år hålls ett SM. HS beslöt att tillsätta en SM-kommitté på 3 personer till hösten 
samt att ta fram ett förslag på en tågordning för SM och Derbyt. Tävlingen skall alternera 
mellan sektionerna enligt en av kommittén fastställd ordning med början 2008 och 8 år framåt. 
HS står som garant för att SM genomförs varje år. HS står också som garant för att 
arrangören inte gör en ekonomisk förlust.  

 b. En skrivelse från Pär Ek med ett förslag till hur priser bör utdelas vid Whippet Race 
tävlingar under detta år med de nya reglerna utan semifinaler. HS beslöt efter diskussion och 
omröstning att rekommendera alla sektioner att ge någon form av pris till alla i finalerna. 

 c. En skrivelse från Gudrun Hellmark Och Inger Carlsson med ett förslag om att vi löpande 
skulle utvärdera hur det fungerar att inte köra några semifinaler. HS beslöt avslå skrivelsen 
med motiveringen att vi redan beslutat att frågan skall ut på remiss till alla medlemmar efter 
årets säsong. 
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 Västerås meddelade att dom har byggplaner för klubbhuset. Dom har även glädjande 
konstaterat att flera andra raser kommer och tränar på banan.             

Karlstad berättade att dom hade en del problem sedan Karlstads kommun överlåtit 
campingen och hela området till en privat intressent. Dessa kräver nu ersättning för flera 
tjänster som tidigare varit gratis. Dessutom är det inte längre tillåtet att stå kvar över natten vid 
banan. All camping skall ske på anvisade platser.  

Kalmar har bytt staketet som håller djuren borta från banan. De har även kommit igång med 
träningarna och har inlett ett samarbete med Tingsryd/Asarum på dessa. 

Södertälje har knutit en ny sponsor till klubben som skall underlätta med det löpande 
underhållet. Dom har även genomfört en utbildningsdag, när alla fick prova på olika funktioner 
i samband med whippetrace. 

Halmstad har haft problem med att folk har trampat sönder deras, sedan i höstas, nysådda 
del av banan. Klubben för sedan ett antal år tillbaka en ”träningsdagbok” där allt skrivs in som 
varje hund som tränas fram till licenstagning gör på banan. 

Tingsryd/Asarum har problem med medlemsantalet och därmed funktionärer till kommande 
tränings/tävling säsong. Dom informerade om att det är Eva Mattsson som i första hand skall 
ta emot anmälningar och i andra hand Ann-Christin & Bengt Held. 

Norrköping är igång med träningarna. Dom efterlyser ytterligare priser till SM helgen på 
midsommar. 

Gotland var inte närvarande. 

§ 18 Utgående skrivelser:         
 Inga skrivelser har avsänts.                       

§ 19  Frågor att diskutera:   
 a/ Domare under året  

Domaransvarige lämnade en rapport om det svåra läge vi idag befinner oss i på domarfronten. 
Tack vara att några domare tagit på sig en extra stor börda så skall säsongen kunna 
genomföras, det enda problemen i dagsläget är att det saknas domare till Gotlands bägge 
tävlingar samt en domare till Tingsryd/Asarums hösttävling. Jörgen tar kontakt med Gotland 
och förklarar läget. HS vill åter igen uppmana sektionerna att ta fram domaraspiranter. 

 b/ Ekonomi (Budget)  
 På grund av tidsbrist så var inte budgeten färdig vi arbetar vidare till nästa möte. 
  
 c/ Tidtagningen 
  Arbetsgruppen arbetar vidare och undersöker om det finns ytterligare något alternativ till den 

tidtagning vi har i dag. Den utrustningen som förevisades i Jönköping den 20 januari går att 
beställa hos Göran Nilsson, Karlstad sektionen.  

  
 Norrköping meddelade att de har beställt en sådan tidtagning. Kostnad 5500:- 
 
 d/ Hemsidan         

 Vår nya Webbmaster Christoffer Petersson (Chrille) hade skrivet ett långt brev till HS om sina 
visioner för hemsidan. Mötet tyckte att detta lät mycket bra. HS beslöt att poängräknarna blir 
kontaktgrupp med ansvar att bistå Chrille. 

 e/       WR Nytt          
 HS beslöt, efter diskussion, att WR-Nytt under 2007 får kosta max 4000:- 

 f/ Antal styrelsemöten/plats                  
HS ansåg att det fungerat bra med det upplägg av styrelsemöte som vi använde förra året. 
Torsten undrade om styrelsen åter ville komma till Inga-Lill och honom i Halmstad. HS beslöt 
att nästa möte blir i Halmstad.  
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§ 19  Frågor att diskutera: forts. 

 g/ Regeltolkningar 



HS beslöt att godkänna de ändringar som Pär gjort i handboken med anledning av de beslut 
som tagits under våren. Torsten sänder ut dessa till de handboksansvariga i sektionerna. 

 
§ 20 Övriga frågor: 

a. Fråga om att handboken skall finnas på hemsidan diskuterades. HS beslöt att så skall ske 
så snart det är tekniskt möjligt. Pär kontaktar Chrille i frågan.  

b. HS beslöt att åter utse Pär Ek som ansvarig för handboken. 

c. HS informerades om SM inbjudan. 

d. Marie L tog upp frågan om inte en anmälan om mat vid t ex. SM skall vara bindande. 
Kalmar sektioner fick ett stort ekonomiskt avbräck genom att många inte kom till deras SM 
tävlingar enligt anmälan. HS beslöt att en anmälan om mat är bindande om det står så i 
inbjudan. 

 

§ 21 Nästa möte: 
 Nästa möte hålls hos Inga-Lill och Torsten i Halmstad. Tidpunkt bestämmes senare. 

  

§ 22 Mötet avslutas: 
 Jörgen tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
    Vid protokollet  
  

 

 

  

 Torsten Axelsson 
  Sekreterare 
 

  Justeras 
 
  

 

    Jörgen Nilsson    Katja Holmisto 
    Ordförande     Justerare 
 
 
 


