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Protokoll nr 9/2008, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2008-10-08 

Närvarande per telefon: 
Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Ulrika Olsson  
Linda Bauer 
Niclas Sevemar 
Anna Sevemar (adjungerad) 

Ej närvarande: 
Louice MacDonald 
 
Övriga deltagare: 
Ingegerd Grünberger, AUK,  §7-8a 
 
 

 
 
§1  
Mötets öppnande Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter 

mötet öppnat. 
 
§2  
Dagordning Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning. 
 
§3  
Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 8/2008: 
  Aktivitetsbidrag till lokalklubbarna uppgår till max  
  2000 kr/verksamhetsår. 
  Margot Lindgrens fond: uppdrogs åt kassören att undersöka hur pengarna i 

fonden kan användas. 
  Styrelseprotokoll nr 8/2008 från den 8 september 2008 godkändes och lades 

till handlingarna. 
   
§4  
Ekonomisk redogörelse Kassören redovisade det ekonomiska läget vilket är under kontroll. 

Ett särskilt tack till Utställningskommittén för god hantering av ekonomin i 
samband med sommarens utställning. 
Styrelsen beslutade att bidra med max 2000 kr till utrustning av rasmonter på 
utställningen Stora Stockholm i dec-08. Inköpt utrustning ska användas på 
kommande utställningars rasmonter. 

§5  
Inkomna handlingar Pressmeddelande från SKK, ank 2008-09-09 

Dispensansökan från Ingela o Tore Florén, Kennel Highland Crest, 2008-09-09
    
Protokoll nr 6-2008/2009 från SvTek, ank 2008-09-11 

  Inbjudan till Rasklubbstorget Stora Stockholm, SKK, ank 2008-09-15 
§6  
Utgående handlingar Brev till en enskild uppfödare. 
 
§7  
Hemsidan Enligt rapport från webmastern fungerar hemsidan tillfredsställande. En 

besöksräknare har satts in. Rensning av spam-adresser ska göras inom kort. 
Annonsering av vuxna hundar till salu har tagits bort från gästboken eftersom 
gästboken inte får innehålla kommersiella inslag.  

  Styrelsen beslutade att det på hemsidan ska finnas en plats för 
försäljning/omplacering av vuxna hundar.  

  Uppdrogs åt webmastern att på lämplig plats på hemsidan tillföra  
försäljning/omplacering av vuxna hundar. 

 
 
§8  
Rapporter 
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-AUK  Hälsoenkäten: Till dags dato har inkommit 273 hälsoenkäter. Fler enkäter 
behövs varför detta bör informeras om på hemsidan. 

  Uppfödarmötet 2009: Planering för uppfödarmötet är igång. Tidpunkten för 
mötet är i oktober 2009. Thomas Uneholt kontaktar Anne Liljeberg och Ann 
Junebring för planering av program. 

  Dispensansökan för parning har inkommit från Ingela o Tore Florén, Kennel 
Highland Crest. 

  Styrelsen beslutar att bevilja dispensansökan för parning. 
   
 
-Utställningskommittén WestieAlliansens officiella utställning 2009: information kommer bl a i nästa 

nummer av WestieNytt. 
  Catharina Hasselgren svarar för ansökan till Svenska Terrierklubben, gällande 

WestieAlliansens officiella utställning 2011. 
-Östwestien Östwestien kommer att genomföra en inofficiell utställning på Såstaholm den 29 

augusti 2009. 
 
§9 
WestieNytt Styrelsen beslutade att fortsätta att anlita det tryckeri som tryckt senaste 

numret av WestieNytt.  
  Information om annonser till julnumret kommer på hemsidan. 
  För att få flera ”vardagsreportage”  om våra westiesar, ska detta uppmanas om 

på hemsidan.  
 
§10 
Övriga ärenden 
MH-rapport Helena Börjesson har lämnat en lägesrapport över de hundar som hittills finns 

beskrivna, vilka till antalet är tillräckliga för att vi ska få en officiell rasprofil. 
Sammanställning med spindeldiagram kommer efter årsskiftet.  

 
§11  
Nästa möte       Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 3 november 2008 kl 19.00. 
 
§12  
Mötet avslutas  Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade dagens   sammanträde 

avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Monica Richard  Thomas Uneholt 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
 
 
 


