WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier
Sida:

1 av 2
Datum:

Protokoll nr 5, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande:

Närvarande per telefon:

Birgitta Ekbom
Linda Bauer

Mikael Brisk
Lillemor Taberman
Ulrika Olsson
Louice Mac Donald
Monica Richard

Tid:
18.00-19.30

§1
Mötets öppnande

2007-06-05

Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet
öppnat.

§2
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

§3
Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4
Ekonomisk rapport

§5
Kommittéerna
§6
WestieNytt

§7
Dataprogram

§8
Hemsidan

§9
Säkerhet i e-posttrafik

WestieAlliansen
c/o Monica Richard (sekreterare 2006)
Sagovägen 20
281 42 HÄSSLEHOLM

Kassören informerade om WestieAlliansens ekonomiska ställning som är
fortsatt stabil.
Beslutades att bekosta annons i nästa nummer av TerrierPosten som har en
westiespecial. Kostnad 800 kr.
Från AUK togs frågan upp om WestieAlliansen ska synas på Blocket.se.
Uppdrogs åt Mikael att på nytt undersöka premisser och kostnader.
Material till tidningen efterlyses. WA behöver hjälp från lokalklubbarna att få
fram material till tidnigen.
Beslutades att styrelsen påminner lokalklubbarna samt att tidningens framtid
diskuteras på kommande uppfödarmöte.
Med anledning av nuvarande redaktörs aviserade avgång, efterlyses ny kandidat.
Beslutades att inköpa två dataprogram, DreamWeaver, till dem om skall
hantera Was hemsida . Kostnad ca 11.000 kr.
En arbetsgrupp bestående av Håkan Ekbom, Evis Nillsson, Mikael Brisk och
ordföranden tillsattes för planering av hemsidans uppdatering.
I dag ansvarar Mikael Brisk, Helena Börjesson och Anna Nyström för
uppdatering av hemsidan. Nya krafter behövs då Mikael Brisk och Helena
Börjesson aviserat sina avågnar. Finns andra intresserade?
Beslutades att huvudlösenordet till FS-data och hemsidan skall handhas av vice
ordföranden Mikael Brisk.
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§10
Inkomna handlingar

§11
Lokalklubbarna

§12
Info från TF
§13
Stipendium
§14
Uppfödarmötet

§15
Vinnarkompendiet
§16
Nästa möte
§!7
Mötet avslutas

RAS-utvärdering, en enkel mall, SKK 2007-04-10
Protokoll nr 1-2/2007, SvTek, ank 2007-04-12
Utdrag ur protokoll från SKK Jakthundskommitté, 2007-04-03
Inbjudan till konferens för ringsekreteraransvariga samt handledare vid
ringsekreterarutbildning, SKK 2007-02-28
Information från Patientföringen Hundartros, ank 2007-05-30
Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister, SKK,
ank 2007-06-05
Från lokalklubbar har framförts önskemål om att få ha en egen hemsida.
Uppdrogs åt Mikael att ta fram förslag till kriterier för lokalklubbarnas
hemsidor. Förslag presenteras på nästa styrelsemöte.
Birgitta Ekbom gjorde en kort resumé av vad som hände på Terrierfullmäktige
och ordförandekonferensen i april-07. Protokoll finns hos Birgitta och Monica.
Uppdrogs åt Birgitta Ekbom att ta fram förslag till återinförande av
ungdomsstipendium som skall presenteras i höstens nummer av WestieNytt.
Uppfödarmötet kommer att subventioneras av WA. Förslag presenteras vid
nästa styrelsemöte. Uppfödamötet komer att hållas på Såstaholm i Täby, nära
Stockholm.
Personlig inbjudan kommer att skickas till uppfödare av westie som är
medlemmar i WA.
Kompendiet är fortfarande inte komplett. Tidigare framtagna kompendier finns
att hämta hos tidigare ordförande Göran Strömgrem. Louice kontaktar Göran
för att hämta materialet.
Nästa möte hålls i mitten av september 2007.

Ordförande Birgitta Ekbom tackade och förklarade dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet
Monica Richard
Sekreterare

Birgitta Ekbom
Ordförande
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