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           Datum       2011-02-15  kl 19,00 

 Plats  Telefonmöte. 
 

 Deltagande      Håkan Lagerström Ordf, A-C Held TiA, Marie Sandberg No, Anders Ytterberg 

  Vä. Gudrun Hellmark Sö, Håkan Persson 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 sekreterare:         
 Till sekreterare för mötet valdes Torsten Axelsson 

§ 2 Val av justerare:          
 Till justerare för mötet valdes Ann-Christine Held. 

§ 9 Frågor att diskutera:        
 a/ Problemhundar.        
  HS har kunnat konstatera att det är ett antal hundar som under  
  säsongen blivit varnade flera gånger samt några som inte kommit i mål 
  flertal lopp. HS beslöt att Gudrun och Torsten håller uppsikt över hundar 
  som inte springer rent vid flera tillfällen och tar kontakt med tränaren i 
  aktuell sektion. HS ber sektionerna att utse en huvudtränare. 

 b/  SM 2011 Västerås eller TiA?      
  HS kunde konstatera att Västerås åtar sig att ordna årets SM helgen 13-
  14/8. TiA kör därmed en tävling 20/8. Halmstad ändrar sin vårtävling 
  från lördagen den 14:e till söndagen den 15/5. 

 c/ Jubileums veckan 2012.       
  Marie Sandberg efterlyste och ifrågasatte varför inga anmält sitt intresse 
  från sektionerna för att delta i förberedelserna inför 40:års jubileet. 

 d/  Vad gör vi med icke aktiva sektioner?    
  En diskussion fördes om vad vi kan göra med icke aktiva sektioner. Ann-
  Christine Held meddelade att Skåne/Blekingesektionen läggs i  
  ”malpåse”, då den inte behövs för tillfället. Gudrun Hellmark har haft 
  kontakt med  Carina Persson på Gotland, hon sade att det inte finns 
  något intresse för en WR sektion på Gotland. 

 e/ Röstnings resultat.       
  Torsten meddelande att förslag 1 fick 36 ja och 57 nej. Förslag 2 fick 63 
  ja och 30 nej. Därmed har medlemmarna röstat nej till att ändra  
  licenstagningen, samt röstat ja till att fyra varningar eller tre   
  diskvalificeringar/säsong = indragen licens = > åter träning, ny  
  licenstagning.  

 f/  Motioner till årsmötet       
  Inga motioner finns till årets årsmöte.     
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§ 10 Övriga frågor: 

 a/  HS beslöt att det bör tillverkas en fot till vandringsprisen för SM vinnarna. 
  Dessa glaspjäser är oersättliga och kan inte förses med några fler  
  gravyrer, då det uppstår spänningar i glaset som kan få den att gå  
  sönder. Årets tik vinnare Mia Kristoffersson har en kontakt och skall 
  försöka ordna socklar till priserna.  

 b/ Håkan  föreslog att styrelsen nominerar Pär Ek som Hedersmedlem för 
  det arbete som Pär lagt ner på bl.a. på handboken. HS ställde sig  
  enhälligt bakom detta. 

 c/ Gudrun Hellmark fick i uppdrag att köpa in en skrivare att användas av 
  registratorn. 

  d/ Håkan redogjorde för de senaste kontakterna med Whippetklubben. 

  e/ Det kommer att finnas möjlighet att beställa smörgåsar till årsmötet. 
  Håkan tar emot beställningar. HS bjuder på kaffe och kaka.  

 

§ 11 Nästa möte:          
 Nästa möte blir 5 mars kl.10,00. I samband med årsmötet.        

  

§ 12 Mötets avslutas:         
 Håkan tackade de anslutna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

 

 Vid protokollet  

 

 

 Torsten Axelsson 

 

 Torsten Axelsson 

 Justeras 

 

 

 

 

 

 Håkan Lagerström      Ann-Christine Held 

   Ordförande         Justerare 


