
 
 
 

Dagordning för WestieAlliansens ordinarie årsmöte i Stockholm 2016-02-21 

i Stockholms Kennelklubbs lokaler. 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Justering av röstlängden 

 

3. Val av ordförande för mötet 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

 

7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 

8. Fastställande av dagordningen 

 

9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorns 

berättelse 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut 

om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

 

11. Styrelsens rapportering av uppdrag givna vid föregående årsmöte 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

13. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleant i styrelsen enligt 

§ 8 i stadgarna samt beslut om suppleantens tjänstgöringsordning 

 

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna 

 

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 

18. Proposition från styrelsen 

x Vilandelägga lokalklubben SydWestie. 

 

19. Motioner 

x ÖstWestie äskar aktivitetsbidrag om 2000 kr till lokalklubbar årligen. 

x ÖstWestie äskar halva kostnaden av årshyran till förrådet Pelikanen årligen. 

 

 

20. Övriga frågor 

 

21. Mötets avslutande 
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 Verksamhetsberättelse för WestieAlliansen 2015 
  
Under året 2015 har WestieAlliansen bestått av följande ledamöter  
  
Ordförande Louise Thomson 
Vice ordförande Jan Lindén 
Sekreterare Iréne Eklund 
Kassör Cathy Magnusson 
Ledamot Ann-Marie Lindén 
Suppleant Anneli Söderlund 
  
Revisor Anita Nyberg 
Revisorssuppleant Jan Grünberger 
  
Valberedning Karin Söderqvist (sammankallande) 
 Monica Richard tom 151215 
 Heidi Brännland 
  
Arbetsutskott Louise Thomson 
 Iréne Eklund 
 Cathy Magnusson 
  
Kommittéer som verkat på 
styrelsens uppdrag 
 

 

Avels- och Uppfödarkommittén Avels- och uppfödarfrågor har 
hanterats av styrelsen. 

Utställningskommittén Cathy Magnusson 
 

  
Webmaster Lena Tamm 
 
WestieAlliansens årsmöte ägde rum Söndagen den 15 februari 2015 i 
Stockholm. 
 
Sammanträden  
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Samtliga 
styrelsemöten har varit telefonmöten och utöver styrelsemötena har 
styrelsen kommunicerat via telefon och epost.  
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Medlemsutveckling  
Vid utgången av 2015 var antalet medlemmar 795 st, varav 684 
fullbetalande, 73 valpmedlemmar, 9 familjemedlemmar, 13 nordiska 
medlemmar med 5 valpmedlemmar, 2 utomnordisk medlem, 2 
hedersmedlemmar samt 7 gratismedlemmar. Medlemsantalet har en 
ökning på 27 st jämfört med föregående år (768). Roligt är att notera att 
våra fullbetalande medlemmar har ökat med 15 personer. 
 
Årsavgiften har varit 275 kronor för enskild medlem, 50 kronor för 
familjemedlem. Övriga Norden 300 kronor och utomnordiska medlemmar 
350 kronor samt 125:- för medlemskap för nya valpköpare. En ökning med 
25:- överlag fr år 2014.  
 
Representation  
WestieAlliansen representerades vid Terrierfullmäktige av Ingegerd 
Grünberger. 
  
Hemsidan  
Webmaster har under året varit Lena Tamm. Hemsidan fungerar 
mycket bra, den är snygg, lätt att navigera i och den uppdateras 
snabbt av vår webmaster.  
   
Utställning  
Utställningskommittén har under året bestått av Cathy Magnusson, 
Styrelsen och Westie i Väst lokalkommitté.  
Med stöd från andra medlemmar har det sammantaget blivit ett bra 
arbete utfört. Cathy Magnusson är även utbildad för CUA.  
  
Jubileum WestieAlliansen 50 År 
Borås WestieAlliansens Officiella Jubileumsutställning 2015-06-28 
Domare: Doreen Lancaster, England, (Kennel Clanestar) 
Deltagare: 27 hanar, 34 tikar, 14 valpar och 2 nybörjare  
Mycket uppskattat av våra medlemmar!  
 
  
Årets Westie  
Vinnaren av Årets Westie/Årets Hane blev Royal Attitude Vom Deipen 
Brook, uppfödare Bernhard, Tina och Luise Deipenbrock, Tyskland, 
ägare Anna Wikström & Tina Deipenbrock. 
 
Årets Tik blev Soya's Untouchable, uppfödare/ägare Marianne 
Granqvist.  
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Årets Veteran blev Across Lambeth Walk, uppfödare Lena Backman, 
ägare Lena Backman och Britta Backman. 
 
Årets Uppfödare blev kennel Jazzing. 
 
 
 
 
Lokalklubbarna  
Lokalklubbarna, Sydwestie och Östwestie, har haft diverse aktiviteter för 
westieägare inom sina respektive distrikt.  
SydWestie hade bl a sin årliga träff på Järavallen den 1 maj med en 
alldeles underbar dag i strålande solsken.  
ÖstWestie avslutade året med Glöggpromenad den 6 december. 
Södra Halland/NV Skåne har haft flera promenadtillfällen med god 
uppslutning. Även Värmland/Närke och Småland har anordnat 
regelbundna promenadtillfällen.  
  
WestieNytt  
Fyra nummer av WestieAlliansens tidskrift WestieNytt har utgivits.  
Redaktör/Layout/Original för WestieNytt har under året varit Eva-Marie 
Hörndahl. Tidningskommittén har bestått av Cathy Magnusson, Heidi 
Brännland och Monica Richard.  
  
TerrierPosten  
WestieAlliansen har haft reportage i 3 av 4 nummer av TerrierPosten. 
Mikael Brisk ansvarar för material till TP. 
 
Rasmontern  
ÖstWestie har ansvarat för rasmontern på Stora Stockholm och har 
gjort ett fantastiskt arbete. De har rapporterat in att det var en mycket 
välbesökt monter även i år.  
  
Vinnarkompendiet 
Vinnarkompendiet är uppdaterat och kompletterat med årsblad för år 
2000 tom 2014. Årsblad för 2015 är under framtagande. 
 
RAS-revidering 
Revidering av Rasspecifika Avelsstrategier för westie är genomförd och 
tillsänd Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben. 
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Tack!  
 
Ett antal arbetsuppgifter har under 2015 upprätthållits genom att 
styrelsen adjungerat uppdrag till behjälpliga medlemmar såsom 
valphänvisning, uppdatering av hanhundslistan, uppdatering av 
uppfödarlistan beräkning av Årets Westie/Årets Veteran/Årets 
Uppfödare, RAS-revidering, sammanställning av material till 
TerrierPosten och WestieNytt, ett utmärkt arbete med montern på Stora 
Stockholm och ett fantastiskt jobb med westieshopen. 
Ett stort tack till ALLA!  Utan Er hade det inte gått att genomföra. 
  
 
  
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse över Avels- och Uppfödarkommitténs 
arbete.  
  
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse över Utställningskommitténs arbete.  
  
  
  
Louise Thomson    Jan Lindén    
  
  
  
Iréne Eklund    Ann-Marie Lindén   
  
  
  
Cathy Magnusson    Anneli Söderlund.   



 

Verksamhetsberättelse 2015  
för WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté 

 
Det har varit ett arbetsamt och spännande år med flera uppdrag men med god hjälp från 
flera krafter så har resultatet blivit bra.  
 
RAS-revidering 
Arbetsgrupp för RAS-revidering bildades på uppfödarmötet och består av; 

x Birgitta Hasselgren, Exteriör. 
x Monica Richard, Text 
x Ingegerd Grünberger, Hälsa 
x Annika Nilsson, Mentalitet 

 
Texten i "Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för West Highland White Terrier (Westie), reviderad 
2009 gäller till 2014" ska nu revideras och uppdateras av ovanstående arbetsgrupp. 
Arbetsgruppens rapport är lämnad till Svenska Terrierklubben för granskning/synpunkter, i 
mitten av dec 2015. Därefter ska rapporten gå vidare till SKK för fortsatt granskning och 
godkännande. 
 
Registreringar 2015.  
Under 2015 registrerades 192 valpar. Detta är något mindre än föregående år då vi kunde 
skönja en ökning. 
 
Arbetet med Valpar/hundar till salu/Omplaceringar har under året skötts av Anne-Marie 
Lindén. 
 
Årets Westie. Marianne Granqvist och Ann Jenebring har under året beräknat 
utställningsresultaten till Årets Westie. Vinnaren av Årets Westie blev Royal Attitude Vom Deipen 
Brook med 95 poäng.  
Bästa tik blev Soya's Untouchable med 89 poäng. Årets Veteran blev Across Lambeth Walk och 
Årets Uppfödare blev kennel Jazzing. 
 
Hanhundsanvändandet. Marianne Grankvist har under året skött funktionen 
hanhundsanvändandet. 
WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel, gäller fr o m 2016-01-01 enligt 
styrelsebeslut 2015-12-15. Allt avelsarbete handlar om att försöka få så friska, mentalt och 
exteriört fullgoda valpar som möjligt, och att beakta avelshundarnas egenskaper och hur de 
passar ihop. Detta är ett ansvar för såväl hanhunds- som tikägare. För att fördjupa insikten om 
rasspecifika hälsoproblem och främja utvecklingen av en sund ras har styrelsen i 
WestieAlliansen efter rekommendation från uppfödarmötena 2013 och 2015 beslutat om 
följande regler att gälla från och med 1 januari 2016. 
I avelsarbetet skall båda avelsdjuren vara minst 18 månader för att tillåtas användas. När ny 
hanhund tas i bruk för avel skall utvärdering av hälsoläget ske efter att hanhunden använts för 
fem valpkullar och när den yngsta valpkullen är ett år. Ingen ytterligare användning av 
hanhunden får ske innan utvärderingen slutförts. Testiklar, bett, eventuella sjukdomar, hud, päls 
och i förekommande fall skall utställningsresultat ingå i utvärderingen. Därefter används 
hanhunden som ägaren själv vill men följer den valpbegränsning som gäller. 
Då hälsoläget i avelsarbetet är lika angeläget för såväl hanhunds- som tikägaren vilar lika stort 
ansvar på båda att utvärdering sker för respektive valpkull.  



 

Hur arbetet med utvärdering lämpligast utförs överlåts till respektive avelspar att komma 
överens om. Det åligger hanhundsägaren att sammanställa uppgifter från respektive valpkull 
på sådant sätt att denne utifrån egen kunskap om samtliga kullar vid förfrågan, så utförligt som 
resultatet av utvärderingen kräver, ärligt skall kunna svara på frågor om sin hanhund. Från 
utlandet importerad eller inlånad hanhund för avel i Sverige anses jämställd med ny 
hanhund och omfattas av regeln på samma sätt. Om hanhundsägaren i detta fall skiljer sig 
från den som i Sverige använder hunden i avel är det användaren som ansvarar för 
hanhundsägarens ansvar enligt ovan 
Som en särskild anteckning vill styrelsen lägga till att det känns angeläget att rekommendera 
att utvärdering också därefter fortsätter i en kontinuitet även om det specifikt inte omfattas i 
denna regel 
 
Uppfödarlistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt under året.  
 
Valphänvisningen på hemsidan uppdateras kontinuerligt under året.  
 

Avelskonferens: den 22/11 2015 anmäldes av styrelsen Marie Gustavsson. Marie deltog och 
kommer att komma med ett sammandrag av dagen till WestieNytt nr 1 2016. 

TerrierFullmäktige: Ingegerd Grünberger, adjungderad från styrelsen att representera WA på 
Terrierfullmäktige som gick av stapeln den 18 och 19 april 2015 på Scandic i Sollentuna. 
På dagen tryckte man bl a mycket på att det är viktigt att rasklubbarna genomför BPH av sin 
ras. Vidare diskuterades vikten av ett gott uppförande såväl på/i utställningsringen som på 
internet och andra sociala medier. 
 
Utställningsmontern Stora Stockholm: ÖstWestie har ansvarat för rasmontern på Stora 
Stockholm och har gjort ett fantastiskt arbete. De har rapporterat in att det var en mycket 
välbesökt monter i år 
 

Enligt uppdrag 

Iréne Eklund 
Sekreterare WestieAlliansen 



Verksamhetsberättelse för Utställningskommittén 2015 
 
 
2015 års officiella utställning gick av stapeln den 28 juni i Borås. Utställningen skedde i 
samband med Södra Älvsborgs Kennelklubbs Nationella Utställning. 
 
WestieAlliansen firade 50 år 2015 och därför blev vår Jubiléumsutställning extra festlig 
och en höjdpunkt för oss alla som var där.  Eftersom Södra Älvsborgs Nationella 
utställning ägde rum samtidigt fick vi mycket hjälp att göra dagen extra festlig och extra 
mycket folk besökte vår ring. Stämningen var på topp och detta märktes speciellt vid 
dagens avslut då vi tillsammans kalasade på den traditionella ”tårtan”, nu i en fantastisk 
jubileumsskapelse.. 
 
Banketten dagen innan ägde rum i en av Borås fashionabla restauranghus, 
Yxhammargården, med festlig middag, sång, musik och ett fantastiskt lotteri. 
 
Domare för dagen var Doreen Lancaster, från Kennel Clanestar, som på ett behagligt och 
kunnigt sätt tog sig an sin uppgift helt utomordentligt proffsigt. 
 
Totalt ställdes det ut 77 hundar: 27 hanar, 34 tikar, 14 valpar och 2 nybörjare. 
 
Tack till vår lokalkommitté Westie i Väst och till Styrelsen för allt slit inför och under 
Jubileumshelgen och tack till alla sponsorer för extra fina skänkta priser. 
 
 
Utställning 2016 
 
Den Officiella Utställningen i år kommer att hållas i Stockholm den 28 maj på 
Fyrfotaplan i Viggbyholm, Täby.   
Domare är Valerie Smith, Kennel Faymar, England. Domaren har som tidigare år utsetts 
av WestieAlliansen 
 
 
Utställning 2017 
 
Den Officiella Utställningen 2017 kommer att hållas i Skåne och i Hässleholm. 
 
 
Utställning 2018 
 
Ansökan har lämnats in till Svenska Kennelklubben. 
 
 
Utställningskommittén  
 
Har under året bestått av Styrelsen och Westie i Väst lokalkommitté. 
 
Cathy Wendt Magnusson 
Kassör i WestieAlliansen 



Förslag till verksamhetsplan för WestieAlliansen 2016 
 
 
 

x Utge 4 nummer av WestieNytt 
 

x Leverera material till TerrierPosten 4 gånger per år 
 

x Arrangera officiell utställning i Täby den 28 maj 2016 
 

x Arbeta vidare med medlemsrekrytering 
 

x Arbeta vidare med att få fler att engagera sig i WestieAlliansen 
 

x Bredda och fördjupa kunskaperna om innehållet i RAS-revideringen. 
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