
 
 
 

 
 
 

Styrelsemöte HS 

 
den 6/3 - 10 i Habo, Jönköping 

 
Närvarande; 

( Evelina Jonasson - Kal ) 

Torsten Axelsson- Ha, Anders Ytterberg - Vä, Gunnar Jansson och 
Marie Lundqvist - Kal, Jörgen Oinonen - Karl, Gudrun Hellmark - Söd, Ann-
Christine Held - TiA, Christina Sjöberg-Lagerström - TiA, Ingert Holmqvist - SB och 
Bengt Held - ordf. 

§1. Bengt Held öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 
§2. Torsten Axelsson valdes att justera protokollet jämte  
      Bengt Held. 
      Mötet godkände också att Evelina Jonasson sitter med som åhörare     
      under mötet.       
§3. Föregående protokoll - Kommentar om att vi heter Whippet Race  
      som huvudnamn, inte med tillägget Sverige, eller något annat.  
      Sektionerna i sig har ju ett tillägg som hänvisar till vilken stad  
      sektionen är knuten.  
      Protokollet godkändes - med reservation från Gudrun Hellmark och  
      Jörgen Oinonen. 
§4. Röstningsutslag ang. ändringar i tävlingsreglementet; 
      Förslag 1 - 21 röster.      Förslag 2 - 30 röster 
      Förslag 3 - 36 röster - det förslag som hädanefter gäller. 
      Kompletteringsförslaget av tävlingsreglerna - godkändes 
      JA - 63 röster     NEJ - 13 röster 
     Rätta till ändringarna i reglementet + på hemsidor. OBS ! 
§5. Förberedelser inför 
      - ändringar, fel i dagordningen § 17, 18 och 19 ska kommande bytas  

årsmötet; 

      ut mot nästkommande. 
      - tillägg i § 15 - ….ingående i styrelsen eller adjungerande.       
      - ekonimiska rapport + revisionbestämmelse 
      som redovisade densamma, tillägg i balansrapporten pga skuld till  

tillsänts Bengt Held, 

      TiA. 
      - Styrelsens verksamhetsberättelsen för 2009 
      sittande styrelse, med reservation från Jörgen Oinonen och Gudrun  

- godkändes av  

      Hellmark.  
     - ev avtackningar av styrelsemedlemmar, om någon avgår, sker 
     i slutet av årsmötet. 
     - Extra årsmötet - direkt efter ordinarie årsmötet. 
§6. Motioner till årsmötet ;  
     - motion nr 4 - delas upp i a, b och c. 
     - §11 görs om till §11a - motion nr. 7 , §11b - motion nr. 5 och §11c -  
     val av övriga styrelseledamöter……… 



 
 
 

 
 
 

§7. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2011, gäller såväl 
      licensavgift, startavgifter och 25 + 5 krona till HS. 
§8. Tävlingsdagar 2010 ;    ( bilaga 1.) 
      Västerås och Halmstad byter dagar de två första tävlingsdatumen, 
      pga brand på Västeråsbanan. TiA reserverar sig för sitt datum den 5/6  
      beroende på årsmötets beslut gällande motion nr. 7. 
      Tävlingsdagarna fastställdes = 13 tävlingsdatum under 2010. 
§9. Domaransvarig, har varit HS de senaste två åren. Hänskjuter denna  
      fråga till styrelsemötet efter årsmötet ( till den nya styrelsen ). 
§10. Angående hund som chipmärkts efter licenstagning;  
       Hundägaren ska meddela registratorn, som justerar licensen i 
       dokumentationen. Hundägaren ska också själv ändra på  
       hundens licens + skicka in anmälan till jordbruksverket. 
§11. Den skrivelse som inkommit till HS sekreterare ( bilaga 2. )  
        behandlades. Styrelsen beslutade att föra den till handlingarna 
        och att vi inte varken kan svara eller kommentera densamma. 
        Jörgen Oinonen och Gudrun Hellmark reserverade sig mot beslutet. 
§12. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisions- 
        berättelse från TiA,s styrelse 2009 godkändes, med reservation från  
        Gudrun Hellmark och Jörgen Oinonen.   
§13.  TiA,s ansökan om bidrag till materiel hänskjuts till sittande  
         styrelse efter årsmötet. 
§14. Vett och etikett ; Enligt Gudrun finns det nya medlemmar som på 
        tävlingar har blivit påhoppade med negativa påståenden, detta är  
        inte accepterat !  
        Dessutom bör vi representanter i HS tänka på att vi sitter här som  
        sektionens språkrör. 
§15. Övriga frågor; 
        - Domarintyget för Andreas Aldén skrevs under. 
        - Tog upp sen inkommen motion från Gotlands sektion till  
       diskussion, kommer ev åter upp under årsmötet, beroende på 
        beslut motion nr 5. 
       - Styrelsen föreslår att den nya styrelsen arbetar på att få fram ett  
       datasystem som underlättar vid lottning till loppen. 
§16. Mötet avslutades. 
 
Habo 100306 
 
Ordförande Bengt Held                             Sekreterare Marie Lundqvist 
Bengt Held                            Marie Lundqvist 
 
Justeringsman Torsten Axelsson          Torsten Axelsson 



 
 
 

 
 
 

       
 
       
 


