
Habo 2009-03-07 
 

Styrelsemöte Whippetrace Sverige. 
( efter årsmötes förhandlingarna ) 

 
Närvarande;  Annika Eriksson- No, Jörgen Oinonen- Kar, Anders Ytterberg och Unn 
Svedinger – Vä, Maria Karlsson – Skåne/Blekinge ( S/B ), Ann-Christine Held – 
TiA, Lotta Haller – Got, Torsten Axelsson – Ha, Gunnar Jansson och Marie 
Lundqvist – Ka och Bengt Held ordf. 
 
Endast en av nuvarande nio ( 9 ) sektioner saknades- Södertälje. 
 
§1. Bengt Held öppnade mötet. 
§2. Marie Lundqvist valdes till att vara sekreterare i HS ytterligare ett ( 1 ) år. 
§3. Maria Karlsson och Ann-Christine Held valdes till justerare, jämte ordförande. 
§4. Solveig Molin valdes till att fortsätta med sitt förträffliga arbete som kassör i HS. 
§5. Till Vice ordförande i HS omvaldes Jörgen Oinonen, Karlstad. 
§6.  Vi gick igenom några punkter från föregående styrelsemöte, för de  
nyvaldas skull.  
Dessutom diskuterade vi  att eftersom TiA och Gotland inte hade inkommit med 
några representanter till HS ( sektionerna har ej haft årsmöte i sina sektioner ) så 
valde Årsmötet representanter för dessa sektioner och dessa kan inte ersättas, även 
om Gotland och/ eller TiA skulle ha representanter att presentera vid ett senare 
tillfälle under året. Dessa nu valda representanter kan endast väljas om vid nästa 
årsmöte ( 2010 ). 
Lotta Haller – representant för Gotland, undrade oxå var bana på Gotland är 
någonstans. Numera hus där banan senast låg ! 
Lotta Haller och Ann-Christine Held ( repr. För TiA ) fick i uppdrag att kolla upp 
med dessa sektioner. Hur ligger det till ? Vill de vara med i whippetrace Sverige ? 
Vad har de för fortsatta planer ? Osv.  
Skåne/ Blekinge kommer att under året vara en ”undersökande” sektion. Kommer att 
kolla upp möjligheter till mark, medlemsunderlag mm. 
§7. Gick igenom tävlingsdagarna för 2009 igen och fann dem OK. 
§8. Domaransvarig för året; Bengt tog på sig att kolla upp med aktuella domare och 
deras önskemål. Vi behöver som vanligt nya. Förra året fick vi två nya från Karlstad. 
Kalmar har förmodligen en aspirant som vill prova på under året. 
§9. Vi har ingen skribent i Whippetbladet eftersom Hans Dahlström avsagt sig detta 
uppdrag. Men Kalmar har även här en kille som är intresserad av att ta över efter 
Hans. Jörgen tar det med sig detta till Whippetbladets styrelse. 
§10. Ann-Christine Held skulle ta över handboks-ansvaret efter Pär Ek, ett av 
besluten under 2008. Nu fick hon   uppdrag att kolla med Pär om hur det ligger till , 
är han kvar , eller inte ? 



§11. vi beslutade att upprätta böcker till att följa med priset för årsbästa hane och tik 
och även för årsbästa uppfödare. Däri ska dokumenteras vinnarna. Samanlagt alltså 
tre pärmar, böcker. Torsten tog på sig att fixa dessa. 
§12. Vi diskuterade poängfördelningen som kommer att bli annorlunda under 2009 
än föregående år ; 
Med semi ;  5 - 4 - 3 - 2 p. Alla utslagna i semi får 1 p. 
Utan semi ;  5 - 3 - 2 - 1 p.  
Diskuterade SM;s poängsättning. Bordlade den frågan till nästa styrelsemöte. 
§13. Marie undrade om de blomstercheckar som avgående styrelsemedlemmar ska 
få.  Annelie Schaudt Kar och 2 TiA och 2 Gotland = 5st. Vilken summa brukar de 
vara  
på ? Fick svar direkt, 100 :-/ st. Kolla upp med Solveig om vem som ska skicka ut 
dem. 
§14. Marie undrade om förteckning över Derby och SM. Styrelsen kom fram till att 
det är svårt att göra en förteckning. Alla sektioner vill/ kan inte anordna. Vi kom fram 
till att vi tar beslut år för år. 
§15. Nästa möte; Förslag den 3 maj kl; 11.00 i Habo. Kolla upp med Mia 
Kristoffersson om det kan vara möjligt. 
§16. Mötet avslutades. 
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Bengt Held, ordförande                                  Marie Lundqvist, sekreterare  
Bengt Held_                                                 Marie Lundqvist 
Maria Karlsson, justerare                               Ann-Christine Held, justerare  
Maria Karlsson                         Ann-Christine Held 
 
 

 


