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Protokoll nr 8/2008, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande per telefon:

Ej närvarande:

Thomas Uneholt
Monica Richard
Ulrika Olsson
Louice MacDonald
Linda Bauer

Niclas Sevemar
Anna Sevemar

§1
Mötets öppnande

§2
Dagordning
§3
Föregående protokoll

§4
Ekonomisk redogörelse

§5
Inkomna handlingar

§6
Utgående handlingar
§7
Hemsidan

2008-09-08

Övriga deltagare:

Ingegerd Grünberger § 7-8
Anne Liljeberg § 8
Catharina Hasselgren § 1-8

Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.

Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

Styrelseprotokoll 7/2008 från den 28 juli 2008 godkändes och lades till
handlingarna.

Kassören har skriftligen redovisat det ekonomiska läget vilket är under kontroll.
Uppdrogs åt kassören att redovisa det ekonomiska utfallet från
WestieAlliansens utställning till Utställningskommittén.

Information från Sv Tek´s MH-kommitté, ankom 2008-07-31.
Anpassning av logotyper och hemsidor, SvTek, ankom 2008-07-31
Inbjudan till kurs, Djursjukhusföreningen, ank 2008-08-07
Protokoll nr 5-2008/2009, SvTek, ankom 2008-08
Ansökan om aktivitetsbidrag, Östwestie, ankom 2008-08-17
Ansökan om WestieAlliansens utställning 2011, ankom 2008-08-24
Förfrågan ang typstadgarna, SvTek, ankom 2008-08-25

Finns ej.

Nya hemsidan fungerar bra och ev felaktigheter, synpunkter eller
kompletterande information bör meddelas webmastern direkt.
Vissa adresser på hemsidan drar till sig mycket spam, och webmastern
rekommenderar därför att en rensning av inaktuella adresser bör göras.
Styrelsen beslutade att uppdra åt webmastern att göra en rensning.
Den redaktionskommitté som tillsattes för att uppdatera den förra hemsidan,
bör upphöra i sin nuvarande form.
Styrelsen beslutade att redaktionskommittén upphör, och att webmastern
kommer med ett förslag till annan stödfunktion, på nästa styrelsemöte.

§8
Rapporter
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-AUK

Ett antal hälsoenkäter har inkommit men det behövs ett gemensamt
engagemang från alla i styrelsen, lokalklubbar, kommittéer m fl för att försöka få
in så många enkäter som möjligt.
Uppfödare på uppfödarlistan som vid flera tillfällen inte följt reglerna för att få
finnas på uppfödarlistan, kommer att uteslutas från listan, från och med
styrelseprotokollets justeringsdag och fram till årsmötet 2009.
Fram till årsmötet kommer nuvarande regelverk, vad gäller uppfödarlistan och
valphänvisning, att följas. Styrelsen kommer att ställa en proposition till
kommande årsmöte gällande en översyn av reglerna för uppfödarlistan och
valphänvisning.
Planering för Ordförandekonferens och Uppfödarmöte bör påbörjas. Styrelsen
föreslår Göteborg som lämplig plats för konferensen.
Uppdrogs åt Anne Liljeberg att kontakta Westie i Väst, för sondering av
lämplig plats för konferensen.
Förslag från AUK att samtliga kommittéer ska delta med minst en representant
på styrelsemöten. Ordföranden återkommer ang detta förslag.
Artikelkommentar angående Perthes, kommer att införas i Hundsport nr
10/2008.
Margot Lindgrens fond: Thomas tillsänds information.

-Utställningskommittén

Ansökan har inkommit från Sydwestien om att få anordna WestieAlliansens
årliga utställning år 2011.
Styrelsen tillstyrker SydWestiens ansökan. Monica undersöker med Svenska
Terrierklubben, vilka kriterier, ansökningstider m.m. som gäller för ansökan,
och meddelar sedan sekreterare i SydWestien.
Fråga angående en ev temporär utställningskommitté som ska svara för att det
formella kring en utställning, bordlades till nästa styrelsemöte.
Uppdrogs åt Ulrika att kontakta Catharina Hasselgren i utställningskommittén
för kompletterande arbetsplan.

-WestieNytt
Tidningen är lämnad till Posten den 10 sept och beräknas landa i
brevlådorna kommande vecka.
§9
Aktivitetsbidrag

§10
MH-tester

§11
Övriga frågor
-Valberedningen

§16
Nästa möte

Ansökan från Östwestie om aktivitetsbidrag för utgifter i samband med
anordnad ringträning och inofficiell utställning.
Styrelsen beslutade att bevilja bidraget.

Styrelsen beslutade att fortsätta med bidrag till MH-tester, med
200 kr/hund, till och med 2008-12-31. Informeras på hemsidan.

Valberedningen startar upp sitt arbete inför det kommande årsmötet. Årsmötet
hålls i slutet av februari 2009, datum ej klart.

Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 8 oktober 2008 kl 19.00.
OBS! Ändrad tid.

§17

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

TELEFON:
0451-836 86

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

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

WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Sida:

3 av 3

Mötet avslutas

Ordförande Thomas Uneholt tackade för visat intresse och förklarade dagens
sammanträde avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Monica Richard
Sekreterare

Thomas Uneholt
Ordförande
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