
Styrelsemöte med HS Whippet Race 2011-04-14 

Tid : 2011-04-14 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande : Bengt Held, Anders Ytterberg, Jörgen Pettersson, Christina 

Sjöberg Lagerström, Gudrun Hellmark, Ingert Holmquist, Jan Helgesson 

Protokoll 

§1 Mötets öppnande  

 Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Val av sekreterare  

Bengt Held valdes till sekreterare för dagens möte. 

Till ansvarig mötessekreterare under året valdes Ann-Christine Held. 

Torsten Axelsson valdes till att administrera medlems- och hundförteckningar 

och att svara för HS utskick till medlemmarna. 

Om möjlighet finns skall en medlemsförteckning upprättas och skickas till 

samtliga sektioner. 

§3 Val justerare 

Till justerare valdes Ingert Holmquist och Christina Sjöberg Lagerström. 

§4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

§5 Ekonomisk rapport 

Kassören rapporterar att vi disponerar 52.995 kronor. 

 

§6 Kallelse till extra årsmöte 

Ett extra årsmöte ska kallas till i samband med Halmstads tävling. Mötet ska 

besluta om upphörande av sektionerna Gotland och Skåne/Blekinge samt om att 

en av poängräknarna ska vara sammankallande.  

Torsten gör utskicket senast den 29 april. 

Sektionerna uppmanas att meddela uppgifter om sina medlemmar med 

adresser och email till Torsten senast den 26 april. 

§7 Domarfrågan 

Det är akut brist på domare! 

Alla sektioner måste göra sitt yttersta för att få fram fler domarkandidater. 

Vi diskuterade hur vi kan locka fler att bli domare. Någon form av 

kompensation för resa, uppvärdera domarna etc. var några förslag. Jan H och 

Jörgen P kommer under sommaren (ej året) att arbeta fram ett förslag om hur vi 



skall klara domarfrågan i framtiden.  

Domare saknas till tävlingarna TIA den 2/6 och Halmstad den 6/8. 

TIA:s tävling 2/6 har en domare klar och vi beslöt att TIA i nödfall får använda 

sig av erfarna tränare som ytterligare en domare. 

Norrköping har en intresserad domaraspirant i Katarina Nilsson 

 

§8 Samarbete med Whippetklubben/utställning 

Janne H meddelar att vinstfördelningen vid dessa arrangemang är 70% 

till WR och 30% till Whippetklubben. 

 

§9 Handboken 

Sektionerna bör uppgradera sina handböcker med de nya 

tävlingsbestämmelserna som är utskickade. 

 

§10 Rapport från sektionerna 

Norrköping Arbetsgruppen för att arrangera 40 års jubileum 2012 har haft sitt 

första möte. Förslaget är att arrangemanget skall pågå under tiden 4-8/7 2012. 

Lördag och söndag är förslaget att arrangera 2012 års SM. 

Kontakta arbetsgruppen om ni har synpunkter på detta. 

Kalmar börjar träning på påskdagen. 

TIA startar med träning på lördag och fortsätter annandag påsk. 

Hemsidan kommer att ersättas med en blogg. 

Södertälje har arbetsmöte på söndag. En ny tidtagning har inköpts.  

Ny hemsida finns också. En kurs i djursjukvård för funktionärer arrangeras på 

onsdag.  

Halmstad har inköpt en ny startbur. Första träningen har varit med god 

uppslutning. Halmstad kommer att få en uppdaterad hemsida och en 

nyhetsblogg.  

Västerås Städdag och medlemsmöte 25/4. 

 

§11 Övrigt 

Förslag till ändringar på Hemsidan. 

Hemsidan är lite rörig med för många länkar från startsidan. Bengt meddelar 

Jörgen om att endast ha senast uppdateringen liggande där och sedan ta bort det 

efter några veckor. Info och länkning till olika dokument kan sedan läggas under 

anslagstavlans, så den blir mer levande.  

Knappen Anslagstavlan bör ligga först på sidan. 

Styrelseledamöterna bör presenteras även med telefonnummer. Bengt sänder ut 

en förfrågan till alla ledamöter/suppleanter om det är ok att lägga ut telefonnr. 

 

Whippetbladet 
Bengt skriver något om WR till nästa nummer 

 



§12 Kommande möten 

Nästa möte sker i samband med det extra årsmötet i Halmstad den 15/5. 

Ett telefonmöte planeras till torsdagen den 9/6 klockan 19.00 

 

§12 Mötets avslutning 

Ordföranden avslutade mötet klockan 20.00 

 

Protokoll  Justeras         Justeras 

 

 

Bengt Held  Ingert Holmquist            Christina Sjöberg Lagerström 

 


