
Protokoll fört vid möte med 
Whippet Race Huvudstyrelse 

 
Västerås Whippet Race bana 2008-09-13. 
 
Närvarande ; Bengt Held ordf, Torsten Axelsson Ha, Anders Ytterberg Vä, 
Annika Eriksson No, Jörgen Oinonen Kar, Annelie Schaudt Kar, Gunnar 
Jansson Kal och Gudrun Hellmark Sö.  
Gotland och TIA hade ingen representant närvarande . 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Held . 
 
§ 2. Till sekreterare för dagens protokoll utsågs Bengt Held. 
 
§ 3. Till justerare av protokollet valdes Jörgen Oinonen. 
 
§ 4. Föregående protokoll.  
      Gudrun Hellmark frågade vad som hänt med med 
       beslutet om att godkända licenser skulle skrivas under av domarna.  
       Svaret blev att detta inte gått att ändra i år då det krävs en ändring av   
       tävlingsreglementet. 
 
§ 5. Ekonomi 
       Kassören Solveig Molin har rapporterat att det idag finns 1.295 kr i kassan 
       och 32.865,55 kr på Plusgirot. 
 
§ 6. Huvudstyrelsen beslutade att godkänna två nya domare, 
       Håkan Persson och Eva Wedin. Båda är från Karlstadssektionen.  
        
§ 7. Jordbruksverkets nya veterinärregler för tävlingar. 
       Det finns ett förslag att dessa skall gälla fr.o.m. 1/7 2009. 
        Förslaget är på väg till Lagrådet för att sedan beslutas i Riksdagen. 
        För vår verksamhet blir förändringen att vi själva ordnar och arvoderar 
        veterinärer. Vi måste fortfarande ha en veterinär som besiktigar hundarna   
        innan tävlingens start. 
        
§ 8. Styrelsen vill göra sektionerna uppmärksamma på att förslag till ändringar i   
       tävlingsreglementet skall vara inskickade till sekreteraren senast den  
       1 december. Dessa förslag skall sedan skickas ut för omröstning bland alla   
       Whippet Race medlemmar. För att få rösta skall medlemsavgiften ”25  
       kronan” vara betald till HS före den 1/12. 
       Styrelsen kommer eventuellt att ha ett möte i början av december för att 
       sammanställa inkomna förslag. 



  
§ 9.   Angående röstning vid årsmötet 2009 
         Styrelsen beslutade att inte föreslå någon ändring av gällande stadgar   
         vilket innebär att alla över 16 år som betalt sin avgift för 2009 till sin   
         sektion senast dagen före årsmötet har rösträtt. 
         När det gäller HS årsmöte skall ”25 kronan” vara inbetald till HS kassör. 
 
§ 10. WR Websida 
         Jörgen Oinonen åtog sig att undersöka möjligheterna att skapa ett forum på 
         hemsidan där vi kan skicka meddelanden inom styrelsen och där vi kan   
         samla alla beslut som tas. 
         Vidare skall det arbetas för att WR-handboken kan läggas ut på hemsidan. 
 
§ 11. Poängberäkning i Årets Hund. 

 Då det i år fanns möjlighet att 2 hundar uppnått samma poäng och    
 dessutom har samma placeringsrader beslutade styrelsen att i så fall låta   
 båda hundarna få titeln Årets Hund och en inteckning i vandringspriset. 

 
§12.  Nästa möte blir eventuellt lördagen den 6 december. 
 
§ 13. Mötet avslutades . 
 
 
 
 
 
Ordförande och sekreterare: 
Bengt Held                                     
 
_______________________________     
 
 
Justerare: 
Jörgen Oinonen   
 
 
______________________________            


