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           Datum       2010-06-17  kl 19,00 

 Plats  Telefonmöte. 
 

 Deltagande      Håkan Lagerström, Anders Ytterberg Vä, A-C Held TiA, Marie Sandberg No, 
  Gudrun Hellmark Sö, Jörgen Oinonen Kd samt Torsten Axelsson Ha.  

   Ordförande      Håkan Lagerström 

   Protokoll          Torsten Axelsson 

Protokoll 
§ 1 Mötets öppnande:          
 Håkan hälsade de anslutna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Val av justerare:          
 Till justerare för mötet valdes Ann-Christine Held. 
§ 3 Dagordningens godkännande:       
 Dagordningen för mötet godkändes av HS. 
§ 4 Föregående mötes protokoll:         
 HS gick igenom föregående protokoll och lade dessa till handlingarna. 
§ 5 Ekonomi:          
 HS ledamöterna informerades om föreningens ekonomiska status, som är god. 
 Solveig Molin som som inte kunde medverka i mötet, hade skickat en utförlig 
 redovisning av vår ekonomi som kom ledarmötena tillhanda under mötet. 
§ 6 Inkommande skrivelser:        
 Inga förelåg. 
§ 7 Vad är på gång inom resp. sektion:  
 Västerås:  Har fått många nya valpar som skall ta licens. Kör 3  
    träningar till sedan sommaruppehåll. 
 Södertälje:  Är inne i en generationsväxling. Söker en ny tidtagning. 
 Tingryd/Asarum: Är glada att dom kunde genomföra en tävling trots de 
    problem de haft att brottas med. 
 Karlstad:  Verandan på klubbhuset renoveras fortfarande. 
 Norrköping:  Har tävlingar till midsommar, Det har kommit många nya till 
    föreningen. Både två och fyrbenta. . 
 Halmstad:  Har haft en bra vår, redan 8 nya licenser. 
§ 8 Utgående skrivelser:        
 Inga förelåg 
§ 9 Frågor att diskutera:        
 a/ 1/ Hundarnas ålder vid licenstagning,    
  Det har förekommit en del diskussioner om att WR har dispens för detta. 
  Saken diskuterades, några tyckte att vi inte skulle röra i detta, andra att 
  vi skall följa de regler som gäller. 
  2/ Licens efter bortavaro.      
  Vi diskuterade vad som gäller när en hund har varit borta från tävlandet 
  något eller några år. Vi beslöt att det är tränarna som skall besluta om en 
  hund som varit borta från tävlandet åter skall frå tävla utan att ta ny 
  licens. HS tar fram ett nytt förslag till tävlingsreglerna, för omröstning till 
  hösten. 



§ 9  (forts.)                  sida 2 (3)
 b/ Whippet klubben, vilka kontakter har tagits.    
  Håkan informerade HS om de samtal som vi (den utsedda   
  arbetsgruppen) fört med Whippet Klubben. Som ett inledande samarbete 
  mellan klubbarna har det diskuterats om möjligheten att förlägga   
  utställningar i anslutning till WR-tävlingar. De sektioner som bedömts ha 
  möjlighet att ingå i ett första skede av ett sådant samarbete är några av
  Norrköping, Karlstad, Kalmar samt Halmstad.  
  Håkan ställde frågan om arbetsgruppen har HS godkännande att  
  fortsätta att arbeta på detta? Alla sektioner svarade positivt, någon hade 
  frågor om detaljer i samarbetet. Men det sådana detaljer som den  
  utsedda arbetsgruppen skall arbeta med WK att komma fram till. 
 c/ Domare, hur får vi fler? Disciplinen.     
  Håkan informerade om att det varit ovanligt många ”avhopp” från åtagna 
  domaruppdrag i år. HS var som tidigare enig om att vi måste få fram fler 
  domare. HS ledamöterna fick i uppdrag att i sina sektioner göra en 
  inventering om lämpliga domarkandidater.  
  Frågan ställdes om vi kan/bör ändra i reglerna. så att vi t. ex. kan göra 
  som det gjordes på tävlingarna i TiA att använda en huvuddomare och 
  en domarassistent?                 
 d/ Startproceduren, vad gäller vid problem?    
  Håkan informerade om att det vid ett par tillfällen varit problem vid  
  starten av ett race. Saken diskuterades och vi kom fram till att det finns 
  regler som fungerar om de följs. Det gäller att informera både  
  burpersonalen och hundägarna vad som gäller. 
 e/ Vem tillverkar tävlingstäcken och munkorgar?   
  Flera nya medlemmar undrar var dom kan få tag på munkorgar,  
  tävlingstäcken och liknande som behövs för att hålla på med WR. 
  HS konstaterade att det finns en sida på WR:s hemsida där de som har 
  material till försäljning har möjlighet att sätta upp detta, så att alla vet var 
  dom kan vända sig. Tillverkare uppmanas att vända sig till Webmaster. 
 f/ WR-vecka, något att återinföra?     
  HS diskuterade frågan och alla var positiva, det framfördes olika förslag. 
  Marie S påpekade att klubben blir 40 år under 2012, och att detta kunde 
  vara ett bra tillfälle att genomföra en WR-vecka. HS vill föra ut frågan till 
  sektionerna för fler förslag och idéer. 
 g/ Dator programmet?                
  Gudrun har kontakt med Malin Westlie och de arbetar vidare med att 
  komma fram till en lösning på problemet med lottningsprogrammet.
  
§ 10 Övriga frågor:         

 a/ Marie S informerade om att Norrköping bjuder på fika på   
  midsommaraftonen, samt att tävlingarna startar klockan 10,00 på  
  midsommardagen.    

 b/ Håkan tog upp en fråga som tidigare diskuterats via E-post. Frågan 
  gällde att Tingsryd/Asarum vid sin tävling den 4 juni  tvingats  
  använda en ordinarie domare samt att två erfarna hundägare varit  
  domarassistenter. HS beslöt enhälligt att godkänna detta. 

§ 11 Nästa möte:          
 Nästa möte planeras till tisdag 26 augusti. Mötet hålles som telefon möten. 
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§ 12 Mötets avslutas:         
 Håkan tackade de anslutna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 Vid protokollet  
 
 
 
 Torsten Axelsson 

 Justeras 
 

 

 

 

 Håkan Lagerström    Ann-Christine Held  

   Ordförande         Justerare 


	Protokoll          Torsten Axelsson

