
 

 

MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE 

 

 

Datum: Söndagen den 22 maj 2011 klockan 20.00 

Plats: Telefonmöte 

Deltagande: Anders Ytterberg, Jan Helgesson, Bengt Held, Christina Sjöberg, Gudrun 

Hellmark, Jörgen Pettersson, Ann-Christine Held 

 (Linda Ståhl kunde inte komma in på telefonlinjen för mötet) 

Ordförande: Bengt Held 

 

Protokoll 

§ 1 Mötets öppnande 

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§ 2 Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Ann-Christine Held 

 

§ 3 Val av justerare  

Till justerare för mötet valdes Jan Helgesson 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Påmindes om att vi ska meddela webmaster våra tel. nr. (frivilligt). Protokollet lades till 

handlingarna  

 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Fortsatt god ekonomi 

Postgirot 51181 kr 

Kassan 1459 kr 

 

§ 6 Genomgång av beslut i samband med extra årsmötet 

Årsmötets beslut fastställdes av extra årsmötet. Ändringarna ska införas i stadgarna 

 

§ 7 Domare 2011 

Det råder en akut brist på domare. Några förslag på domaraspiranter har inkommit till HS. 

Mia Kristoffersson, Halmstad, Åsa Tapani TiA, Marie Andersson och Tomas Sjöberg, 

Karlstad. Domaransvarig kontaktar dessa.   

HS beslöt att Katarina Nilsson, Norrköping  får påbörja sin aspiranttjänstgöring.   

Till tävlingen 2 juni i TiA saknas domare.  

HS beslöt att som ett undantag bevilja Pär Ek , Marie Lundqvist samt vid behov Torsten 

Axelsson att tjänstgöra som domare vid nämnda tillfälle.  



HS påpekade dock att förfarandet är att se som en engångslösning och att domarfrågan måste 

lösas. 

 

 

§ 8 Hemsidans forum 

HS beslöt att efter önskemål från bland annat webmaster att anslagstavlan på vår hemsida tills 

vidare ska öppnas för inlägg från andra än styrelsen.  

 

§ 9 Rapport från sektionerna 

Alla sektioner är igång med träning och glädjande nog med nya medlemmar och hundar.  

Södertälje rapporterar ett stort antal nya hundar och att man har en ny trevlig hemsida. 

Även i Kalmar är träningarna välbesökta. Västerås är i full gång med planeringen av SM och 

inbjudningar har skickats ut till klubbarna. Halmstad har på ett utmärkt sätt genomfört årets 

första tävling. Norrköping planerar inför utställning och Whippet Race i midsommarhelgen. 

TIA är inte så många medlemmar men några nya är på gång. 

 

§ 10 Övrigt 

Enligt protokoll från Whippetklubbens styrelsemöte saknas representant från 

Show/Racegruppen. Undersöks via Jörgen O. vad som förväntas av oss 

 

Påpekades att man måste  meddela om man anmält till tävling men uteblir. Detta ska ske så 

snart som möjligt eftersom det vållar arrangörsklubben stora svårigheter 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte beslöts till midsommardag i Norrköping i pausen på tävlingen 

 

§ 12 Mötets avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ann-Christine Held 

 

Justeras:  

 

 

 

Bengt Held     Jan Helgesson 

Ordförande     Justerare 

 


