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Protokoll nr 5/2008, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2008-05-26 

Närvarande per telefon: 
Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Louice MacDonald 
Linda Bauer fr § 6 
Nicklas Sevemar 
Anna Sevemar (adjungerad) 
 

Ej närvarande: 
Ulrika Olsson 
 
 
 

 
 
§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 Årsmötesprotokollet är justerat och klart. Läggs till handlingarna.  

Styrelseprotokoll nr 4/2008 från den 28 april 2008 godkändes och lades till 
handlingarna.  

 
§4  
Ekonomisk redogörelse Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. 
  Styrelsen beslutade att ta in nya offerter för tryck av WestieNytt. 

Styrelsen beslutade att godkänna inköp av extern hårddisk till kassörens 
arbete.  

§5  
Inkomna handlingar Invitation till Amerikanska Kennelklubbens årliga finalutställning, SKK 2008-04-

21. 
  Information från SvTek, 2008-04-28 
  Protokoll från Terrierfullmäktige, ank 2008-05-05 
  Protokoll nr 2-2008/2009, SvTek , ank 2008-05-15 
  SKK´s Forsknings- och Utvecklingsfond, SKK, ank 2008-05-16 
  Pressmeddelande, SKK, 2008-05-17 och 2008-05-22 
  Protokoll nr 13-2007/2008, SvTek, ank 2008-05-21 
   
§6  
Utgående handlingar Svar på remiss Dnr 351/07-08, Synpunkter från domarkonferens 
  Svar på remiss Dnr 315-07-08, Valphänvisning på Internet 
  Förnyelse av ansvarig utgivare för WestieNytt 
 
§7  
Hemsidan Telefonmöte genomfördes 080522, med anledning av den nya hemsidan. Det 

behövs nu en genomgång av allt material som finns på hemsidan med både 
borttag av inaktuellt material samt publicering av nytillkommet material. 

  En prioriteringslista är framtagen med de mest akuta uppdateringarna. 
   
 
 
  Styrelsen beslutade att tillsätta en redaktionskommitté bestående av Monica 

Richard (sammanhållande), Inger Persson, Lena Backman och Catharina 
Hasselgren, vilka ska ansvara för en totalgenomgång av hemsidans material. 
Redaktionskommitténs uppdrag ska vara slutfört 2008-06-19.  
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  Styrelsen beslutade att representanter för styrelsen, AUK, 

utställningskommittén samt lokalavdelningarna, efter utbildning, kommer att 
kunna uppdatera valda delar av hemsidan. 

 
§8  
Rapporter 
 
-AUK  Hälsoenkäten ska snarast läggas ut på hemsidan. 

Ansökan att upptas på WA uppfödarlista har inkommit från Kerstin Walther, 
Kennel Riwals. AUK tillstyreker denna begäran. 
Styrelsen beslutade att Kennel Riwals återupptas på WestieAlliansens 
uppfödarlista.  

 
 
 
-Utställning Ett stort antal westies är anmälda till de olika utställningarna i samband med 

Världsutställningen. Det mesta är under kontroll men det saknas rasinformation 
på engelska samt bemanning av vissa montrar och visiters lounge. Nicklas har en 
raspresentation som efter viss revidering kan översättas till engelska och ges en 
trevlig layout. 

  Monica tillskriver ägarna till de sju mest vinstrika westies 2007, angående 
invitation till Amerikanska kennelklubbens årliga finalutställning. 
   

 
§9  
Övrigt Ordförande Thomas Uneholt kommer att tjänstgöra utomlands under tiden 

080714-090114. Kontakt kommer under denna tid att kunna hållas via mail samt 
telefon vid vissa tillfällen.  

 
§10  
Nästa möte Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 23 juni 2008 kl 18.15.  
 
§17  
Mötet avslutas Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade dagens sammanträde 

avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Monica Richard  Thomas Uneholt 
Sekreterare  Ordförande 


