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Datum  2008-03-08    

  Plats  Brukshundsklubben, Norrköping. 
 
  Ordförande Bengt Held 
 
  Protokoll Torsten Axelsson 

 
Protokoll 

§ 1  Mötets öppnande:          
  Bengt hälsade de närvarade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2  Justering av röstlängd:          
  En lista med 37 närvarandes namn godkändes av mötet.     

§ 3  Val av ordförande och sekreterare för mötet:       
  Till ordförande för mötet valdes Bengt Held.       
  Till sekreterare för mötet valdes Torsten Axelsson. 

§ 4  Val av 2 justeringsmän och två rösträknare       
  Till justerare det extra årsmötet valdes Leif Hellgren och Marie Lundquist. 

§ 5  Fråga om kallelse skett i behörig ordning:       
  Kallelsen till mötet godkändes. 

§ 6  Godkännande av dagordning:         
  Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 7   Eventuella stadgeändringar som har fått bifall på ordinarie årsmötet: 
   1/  Motion nr 1, 4 samt 12. Mötet beslöt enligt förslag c/ Nya tävlingsregler skall fastställas via 
   omröstning där alla medlemmars röster räknas i en ”pott”. 
   2/  Motion 4 och 12. Mötet beslöt enligt förslag a/ Förslag till nya eller ändrade tävlingsregler  
   lämnas till HS senast 1:a december. Mötet beslöt aven enligt förslaget i moion 4 och 12 gällande 
   ändringar i dommarreglementet: Ändringar av domarreglementet ska efter yttrande av domarna 
   fastställas av HS. Vid regeländringar är det HS ansvar att domarkommitén får ta del av dessa 
   och anpassa domarreglerna till tävlingsreglerna innan HS slutgiltiga beslut. Huvudstyrelsen 
   har tolkningsföreträde av tävlings-och domarreglementena under tävlingssäsong. 

   3/  Motionerna 3 & 7 Mötet beslöt enligt förslag a/  Ja vi skall ha en rösträttsålder.  
   4/  Motionerna 3 & 7 Mötet beslöt enligt förslag b/  Ny rösträttsålder blir 16 år. Gäller även  
   familjemedlemmar. 
   5/  Motion 3 den del som gällde att Stödmedlemmar  Mötet beslöt att anta förslaget.    
   Stödmedlemmar har inte rösträtt. 
   6/  Motion 5 : Mötet beslöt att anta förslaget. § 6c Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

   7/  Motion 6 : Mötet beslöt att anta förslaget. § 6p fastställande av licensavgift för kommande 
   tävlingssäsong. § 6q fastställande av startavgifter för kommande tävlingssäsong. § 6r  
   fastställande av medlemsavgift för huvud-och familjemedlemmar, till huvudstyrelsen för  
   kommande tävlingssäsong. 

   8/  Motion 8 : Mötet beslöt att anta förslaget att gälla fr.o.m. 2009: Medlemsavgiften till HS består av 
   en huvudmedlemsavgift samt en familjemedlemsavgift. 
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§ 7       Övriga ärenden som av styrelsen eller enskild medlem hänskjutits till årsmötet: forts.        2 (2) 

   9/ Motion 9  Mötet beslöt att anta förslaget: För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst 
   hälften av styrelsen plus ordföranden vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden  
   utslagsröst.  
   10/ Motion 10: Mötet beslöt att anta förslaget: Sektionen beslutar själv vad den skall göra med 
   tillgångar, undantaget startbur,  tidtagningsutrustning och trasmaskin som ska tillfalla  
   huvudstyrelsen. 
   11/ Motion 13  Mötet beslöt att anta förslaget: Huvudstyrelsen skall bestå av ordförande, vald för 
   ett år samt en  ledamot med personlig suppleant utsedda av varje sektion och som konfirmeras 
   vid årsmötet. 

   12/ Motion 14 Mötet beslöt att anta förslaget:  

   § 12 SEKTIONERNA 

   Sektionernas högsta beslutande organ är sektionsårsmöte. Sektionsårsmötet utser en styrelse 
   bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, som ska handha sektionens  
   verksamhet mellan årsmötena. Dessutom skall sektionsårsmötet utse en ordinarie och en 
   personlig suppleant till Whippet Race Huvudstyrelse. Sektionerna skall ansvara för egen  
   ekonomi med rätt till tecknande av egna bank-och plusgirokonton. Whippet Race stadgar skall 
   i tillämpliga delar även gälla sektionerna (t.ex. dagordning för årsmöte m.m.) 
 
  § 13. PROTOKOLL 
  Vid årsmötes-, huvudstyrelse- och sektions års-och styrelsemöten skall föras protokoll  
  upptagande samtliga ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollen skall 
  justeras av ordföranden och minst en närvarande ledamot. 
  

§ 8   Mötet avslutas:          
   Bengt tackade de närvarade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

     
  Vid protokollet           

 

 

 

Torsten Axelsson    Bengt Held 

  Sekreterare     Ordförande 

Justeras 

 

 

 

Leif Hellgren     Marie Lundquist    
 Justerare     Justerare 


