
 
 
 
 
ÅRSMÖTE WHIPPET RACE 
 
Tid : Lördagen den 10 mars 2012 klockan 11.00  
Plats: Stråtomtgatan 6 i Ödeshög 
 

Protokoll 

§ 1 Mötets öppnande 
Bengt hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat 
 
§ 2 Justering av röstlängd 
19 röstberättigade medlemmar deltog i mötet 
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Bengt Held och till sekreterare Ann-Christine Held 
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justerare och rösträknare valdes Jan Helgesson och Pär Ek 
 
§ 5 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning 
Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett på rätt sätt 
 
§ 6 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans och resultaträkning 
för det närmast föregående verksamhetsåret samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelse samt årsredovisning gicks igenom och godkändes. Revisorernas 
berättelse lästes upp och godkändes 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut av enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 
Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen samt att årets vinst överförs till 
innevarande verksamhetsår 
 
§ 9 Beslut om ansvarfrihet för styrelsen 
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
 
 
§ 10 Val av ordförande för tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte 



Till ordförande valdes David Lindblom 
 
§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter som är föreslagna av sektionerna 
för den mandattid som bestämts i dessa stadgar 
Halmstad  
Ordinarie: Christina Sjöberg- Lagerström Suppleant: Torsten Axelsson 
Kalmar:  
Ordinarie: Jörgen Pettersson  Suppleant: Evelina Jonasson 
Karlstad:  
Ordinarie: Tomas Sjöberg   Suppleant: Linda Ståhl 
Norrköping: 
Ordinarie: Katarina Nilsson  Suppleant: Jan Helgesson 
Södertälje:  
Ordinarie: Gudrun Hellmark  Suppleant: Marie Eriksson 
Tingsryd/Asarum 
Ordinarie: Bengt Held   Suppleant: Ann-Christine Held 
Västerås:  
Ordinarie: Anders Ytterberg  Suppleant: Henrik Pettersson 
 
§ 12 Val av kassör, ingående i styrelsen eller adjungerad 
Till kassör adjungerad till styrelsen valdes Solveig Molin 
 
§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant 
Till revisor valdes Hans Bark och till revisorssuppleant Inger Carlsson 
  
§14 Val av registrator för kapplöpningslicenser och domarlicenser 
Till registrator valdes Torsten Axelsson och Gudrun Hellmark 
 
§ 15 Val av tre poängräknare varav en ska vara sammankallande 
Till poängräknare valdes Torsten Axelsson sammankallande, Anders Ytterberg och Peter 
Johansson 
 
§ 16 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande med uppgift att till 
nästa ordinarie årsmöte förbereda val enligt i, k, l och m 
Till valberedning valdes Inger Carlsson sammankallande, Monica Sjöberg och Peter 
Johansson 
 
§ 17 Fastställande av licensavgift för nästkommande tävlingssäsong 
Licensavgiften fastställdes till 75 kr (oförändrat) 
 
§18 Fastställande av startavgifter för nästkommande tävlingssäsong 
För 2013 fastställdes startavgiften till max 75 kr och för SM och Derbyt till max 100 kr 
 
§19 Fastställande av medlemsavgift, för huvud- och familjemedlemmar, till 
huvudstyrelsen för nästkommande tävlingssäsong 
Medlemsavgiften för 2013 till huvudstyrelsen fastställdes till 25 kr för huvudmedlem och 5 kr 
för stödmedlem 
 
§ 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 



Motion 1  
Från Södertälje angående förläggning av års- och medlemsmöte 
Mötet avslog motionen men rekommenderar HS att förlägga eventuella medlemsmöten (på 
hösten) tidigt efter tävlingssäsongens slut. 
Motion 2: 
Från Södertälje angående fördelning av licensavgiften så att sektionen får behålla två 
tredjedelar av avgiften. 
Mötet avslog motionen 
 
§ 21 Övriga ärenden: 
Inger Carlsson utsågs enhälligt till hedersmedlem i Whippet Race för sitt mångåriga arbete 
och engagemang 
 
§22 Pris till bästa hund, uppfödare respektive domare 
Pris utdelades till: 
Fem bäst placerade hanarna respektive tikarna under 2011 
Bästa hane    Bästa tik 
Mibisan´s Mr Sunsapote   Kvarnhällens Bonnie 
Daigo v.d. Waterram   Aurellas Ida 
Mibisan´s Mr Checkmate   Wheezy Wind´s Hembra 
Ghan Buri Ghan´s Moon Quake Shake  AxRace´s Café Noisette 
Mibisan´s Mr Bacchus   Inner Circle´s Beige Beauty 
 
Fem bäst placerade uppfödare 2011 
Mibisan´s 
Kvarnhällens 
Schaudt 
AxRace´s 
Emmaline´s 
 
Årets domare 
Jörgen Pettersson 
 
§ 23 Avgående styrelseledamöter 
Avgående styrelseledamöter kommer att avtackas med blomstercheck med post 
 
§24 Mötets avslutande 
Ordförandeklubban övertogs av David Lindblom som tackade för förtroendet och avslutade 
mötet 
 
Vid protokollet    Ordförande  
 
Ann-Christine Held   Bengt Held 
 
Justerare 
 
Jan Helgesson   Pär Ek 


