WestieAlliansen
Protokoll nr 4 fört vid sammanträde per capsulam med styrelsen i
WestieAlliansen den 3 maj 2007.
§1
Protokollet justeras av samtliga styrelseledamöter.
§2
Följande förslag från AUK har varit utsänt på remiss till Lokalklubbarna.
Förslag till regler för valphänvisning
Reglerna för valphänvisning har senaste tiden ifrågasatts av flera
personer och också av oss själva, om vi skall vara ärliga.
Efter uppfödarmötet ville vi ge alla en chans att anamma vår syn på
westieuppfödning, och därför följa våra regler i fortsättningen. Därav
våra generösa regler för uppfödare som ej hunnit uppfylla reglerna för
uppfödarlistan.
Vi hade kapitalt fel i denna fråga, och många kommer nu att säga vad var
det vi sa. Det får dom gärna göra och de har rätt, men det känns ändå som
om vi verkligen försökt denna gång. Även om det blev fel kan ingen säga
att vi inte försökt.
Det behövs nya regler för valpförmedling, och det behövs nu, inte efter
uppfödarmötet. Det känns som om det är bråttom, för just nu blir vi bara utnyttjade,
ingenting annat.
Nuvarande regler ska gälla med följande tillägg
Uppfödare skall till alla delar följa SKK:s grundregler, Svenska
Terrierklubbens och WestieAlliansens regler, men också
Jordbruksverkets regler och rekommendationer från lokala
miljöförvaltningar eller liknande instanser. Olika kommuner har
olika regelverk.
Uppfödaren ska ha varit medlem i WestieAlliansen i minst 3 år.
Uppfödaren ska ha deltagit i minst ett uppfödarmöte de senaste
3 åren.
Nya uppfödare ska ha kontakt med WestieAlliansens AUK i god tid före
sin första kull.

Uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar i WestieAlliansen
och betalar för första året.
Inga dispenser kommer att ges i efterhand!
Valpar till – salu - listan
Kullen står kvar 2 månader efter anmält födelsedatum
Förnyelse av varje kull måste ske till AUK en gång i månaden annars
försvinner kullen från listan
Remissvaren från lokalklubbarna har varit genomgående positiva till förändringen/tillägget.
De synpunkter som inkommit från Westie i Väst kommer att behandlas vid höstens
uppfödarmöte.
Styrelsen beslutade enhälligt enligt AUKs förslag.

§3
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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