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Protokoll nr 3/2008, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande per telefon:

Thomas Uneholt
Monica Richard
Niclas Sevemar
Ulrika Olsson
Louice MacDonald
Linda Bauer

§1
Mötets öppnande
§2
Dagordning
§3
Föregående protokoll

§4
Styrelsens arbetsformer

§5
Ekonomisk rapport

§6
Inkomna handlingar

§7
Utgående handlingar

§8
Medlemsservice

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

2008-03-17

Adjungerad:

Anna Sevemar

Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.
Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning.
Styrelseprotokoll nr 1/2008 från den 20 febr 2008 gicks igenom och lades till
handlingarna.
Årsmötesprotokoll från den 23 febr 2008 inväntas.
Ändring i protokoll nr 2/2008 från den 23 febr 2008 (konstituerande möte):
Styrelsen beslutar att AU omfattar Ordförande, Sekreterare samt Vice
Ordförande.
Styrelsen beslutar att ordförande justerar styrelsens protokoll.
Styrelsen kommer att ha styrelsemöten via telefon men även något fysiskt möte
under våren.
Remisser ska beredas av den kommitté som är lämpligast, varefter förslag på
yttrande sänds in till huvudstyrelsen. Beroende på remissens art så fastställer
sedan styrelsen eller AU det officiella remissvaret från Westiealliansen.
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Uppföljning ska göras bl a av
kostnaderna för WestieNytt i färgtryck.
Uppdrogs åt kassören att göra revision av budgeten med fortsatt noggrann
uppföljning.
Remiss Valphänvisning på Internet, SvTek, 2008-02-14
Protokoll 10/2008, SvTek, ank 2008-02-27
Kallelse till Terrierfullmäktige/Påminnelse, SvTek, 2008-03-03
Info SKK´s Ägarregister, SKK, ank 2008-03-04
Förslag till Hamiltonplaketten, SvTek, 2008-03-06
Påminnelse om RAS-rapporter, SvTek, 2008-08-08
WestieAlliansens RAS-rapport till SvTek, 2008-03-17

Kassören hanterar all hantering av medlemmar. Fakturering av medlemsavgifter
sker varje månad. Detta är ett omfattande arbete då medlemskapen är rullande.
Rullande medlemskap är ett tidigare årsmötesbeslut. En hantering av
medlemsavgifterna av SKK, är kostsam.
TELEFON:
0451-836 86

BANKGIRO:
5332-0123
PLUSGIRO:
70 93 26 – 3

WEBB:
www.westiealliansen.se
sekreterare@westiealliansen.se

Borttaget: även
Borttaget: även
Borttaget: besvaras
Borttaget: , och med kopia för
kännedom till ordförande och
sekreterare.
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Tillgång till medlemmarnas e-mailadresser för avisering av medlemsavgifter, hade
underlättat betydligt.
Styrelsen beslutar att, i kommande nummer av Westie Nytt, uppmana
medlemmarna att meddela sina e-mailadresser till kassören.
§9
Westie Nytt
§10
Hemsidan

§11
Vinnarkompendium

§12
Utbildning av valphänvisare
§13
Ungdomsstipendium

§14
Nya kennlar
§15
Terrierfullmäktige

§16
Rapporter

Tidningen går till tryck under innevarande vecka och ska vara medlemmarna
tillhanda senast den 31 mars 2008.
Pågår flytt av material från den gamla till den nya hemsidan. Klart under april
månad. Nya styrelsen presenteras på nya hemsidan.
Lokalklubbarna uppmanas inkomma med ett namn per lokalklubb, på den
webmaster som ska uppdatera lokalklubbarnas hemsidor. Anmälan görs till Evis
Nilsson senast 1 maj 2008.
Saknas fortfarande material till ett komplett Vinnarkompendium. Ulrika Olsson
fortsätter färdigställandet av kompendiet med målsättningen att
Vinnarkompendiet ska vara klart till Världsutställningen.
Valphänvisaren i Syd, Anita Nilsson, är ännu inte utbildad och således inte heller
klar att sättas upp på listan över valphänvisare. Styrelsen beslutar att
Sekreteraren kontaktar AUK ang utbildningen.
Inga ansökningar inkom till Ungdomsstipendiet.
Styrelsen beslutar att påminna om möjligheten att söka ett ungdomsstipendium
från WestieAlliansen. Påminnelser ska göras både i WestieNytt nr 3/2008 och
på hemsidan.

Ulrika Olsson kontrollerar om det tidigare framtagna förslaget till brev till nya
kennlar finns bevarat. Återrapportering på nästa styrelsemöte.
Terrierfullmäktige genomförs den 13 april 2008. I samband med detta hålls även
ordförandekonferens.
Styrelsen beslutar att Ordförande deltager på både ordförandekonferens och
Terrierfullmäktige samt att Ingegerd Grünberger deltager på den del av THhelgen som behandlar RAS och avelsarbete. Som ersättare utses Vice
Ordförande.
Rapport från AUK. (bilaga 1)
Ansökan har inkommit från Ann Jenebring, Kennel Rieskant´s, om att få upptas
på WA´s Uppfödarlista.
Styrelsen beslutar att WestieAlliansens bestämmelser angående följsamheten
till RAS gör att uppfödaren inte upptas på Uppfödarlistan för 2008.
Ordföranden meddelar beslutet till Ann Jenebring.
Margareta Erlandsson, Kennel Almstranden, är upptagen på WA´s uppfödarlista
men har inte följt RAS genom att använda hanhund till tik som inte uppfyller
RAS-kraven. Dispens har inte sökts.
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Styrelsen beslutar att Margareta Erlandsson ska erinras om överträdelsen.
Förslag till hälsoenkät har framtagits.
Styrelsen beslutar att godkänna enkäten. Det är förenat med en stor kostnad
att skicka ut enkäten per post till samtliga medlemmar.
Styrelsen beslutar att enkäten ska publiceras på hemsidan med en uppmaning
att fylla i enkäten, både i WestieNytt och tillsammans med faktureringen av
medlemsavgifter. AUK ansvarar för enkätinsamlingen och resultatrapporten ska
vara klar den 30 sept 2008.
SydWestie, ÖstWestie, SmålandsWestie och Westie i Väst är klara med sina
kontaktpersoner för MH. Oklart med Norrland.
SLU önskar få ta del av vårt medlemsregister för att få kontakt med friska
westies i Göteborgsområdet, som kontrollgrupp till Atopiprojektet.
Styrelsen beslutar att kassören översänder det begärda registret.
AUK har fått del av Agrias Specialstatistik. AUK tar del av materialet för
eventuell användning till det fortsatta RAS-arbetet.
Avgående ledamöter i AUK föreslås ersättas med Anna Wikström och Ann
Jenebring.
Styrelsen beslutar enligt förslaget, med tillägget att det framöver bör beaktas
en större geografisk spridning av ledamöterna.
Åtta uppfödare, upptagna på WA´s uppfödarlista, deltog inte på föregående
Uppfödarmöte. Ordförande tillskriver dessa uppfödare angående kravet på
närvaro på kommande uppfödarmöte.

§18
Övrigt
§19
Kommande möten
§20
Mötets avslutning

Nya ägarregistreringar översänds till kassören för utsändande av information
om WestieAlliansen.
Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 28 april 2008 kl 18.15.
Den 25 maj planeras personligt sammanträffande med hela styrelsen.
Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet
Monica Richard
sekreterare
Justeras
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Thomas Uneholt
Ordförande
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