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Protokoll nr 6/2008, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2008-06-23 

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

Ej närvarande: 
Louice MacDonald 
Linda Bauer 
Nicklas Sevemar 

 
 
§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 5/2008 från den 26 maj 2008 godkändes och lades till 

handlingarna. 
§4  
Ekonomisk redogörelse Kassören redovisade det ekonomiska läget vilket är under kontroll. 
 
 
§5  
Inkomna handlingar Protokoll nr 3-2008/2009, SvTek, 2008-05-10 
  Protokollsutdrag-Information från verksamhetschefen, SKK, 
  2008-05-27 

Länsklubbarnas utställningar 2009, SKK, ank 2008-05-27 
  Pressmeddelande, SKK, ank 2008-06-02, 2008-06-05, 2008-06-17 
  Nya domarauktorisationer, SKK, ank 2008-06-02 
  Europeisk domarguide, www.fci-judge.org , SKK, 2008-06-02 
  Protokollsutdrag Ringsekreterarfrågor, SKK, 2008-06-11 
  Protokollsutdrag Registreringsansökan, SKK, 2008-06-11 
  Poängberäkning Årets Terrier, ank 2008-06-14 
   
 
§6  
Hemsidan Den tillfälligt tillsatta redaktionskommittén har gått igenom hela den nya 

hemsidan med dess nuvarande innehåll. Det konstaterades att det var en hel del 
som behövde rättas till, tas bort, ändras, uppdateras, föras över från den gamla 
hemsidan. Det var också ett stort önskemål om att ändra en del i layouten. 
Redaktionskommittén har gjort ett stort antal förändringar och löpande 
uppdateringar på hemsidan. De layoutförändringar som har behövts har 
vidarebefordrats till webmaster, då dessa varit låsta för redigering. Dessa 
förändringar har inte vidtagits i avsedd utsträckning. Dessutom har 
lokalklubbarna inte fått behörighet för att uppdatera sina egna sidor.  

 
 
 
  Styrelsen beslutar att redaktionskommittén tills vidare fortsätter att uppdatera 

hemsidan samt att Thomas kontaktar webmaster för att få till stånd ett 
personligt möte angående layouten. 
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§7  
Rapporter 
-AUK  Dispensansökan för parning har inkommit från Maria Ziv, Stockholm. Styrelsen 

beslutar att avslå dispensansökan då Maria inte varit medlem i WA i de 
stipulerade två åren samt att tiken inte är utställd.  

 
-Utställningskommittén Folder med rasinformation på bl a engelska, måste tas fram till WDS. Thomas 

kommer att få en aktuell version av rasinformationen och Ulrika ordnar sedan 
översättning till engelska, franska och tyska. Foldern kopieras i lämpligt antal. 

  Försäljning av westieartiklar den 3 juli. Nicklas ordnar bord. Bemanning av info-
tält och försäljning är i stort sett klar.  

 
 
 
§8 
WestieNytt Evis kommer att ansvara för kommande nummer av WestieNytt. Manusstopp 

15 juli 2008. 
 
 
§9  
Övrigt 
 
-Trimlistan Monica håller på med en uppdatering av trimlistan med bistånd från 

lokalavdelningarna. Listan finns för närvarande endast i pdf-format vilket inte 
möjliggör ändringar. Trimlistan kommer att tillsändas Monica i word-format. 
När listan är uppdaterad och klar för publicering, måste det beslutas på vilka 
ställen på hemsidan som trimlistan ska finnas. 

 
-VDN-Westien Skivelse har inkommit från VDN-Westiens fd sekreterare. Ordförande 

kontaktar Ulla Nyman snarast. 
 
-Vinnarkompendiet Vinnarkompendiet kommer inte att vara komplett till Världsutställningen. Saknas 

fortfarande en del material. 
 
-Kennelfullmäktige Förslag till motioner till Kennelfullmäktige 2009, ska vara Svenska 

Terrierklubben (sekreteraren) tillhanda före den 30 sept 2008. 
 
-WA utställning 2009 WestieAlliansens officiella utställning 2009 kommer att arrangeras av 

Smålandswestie och den går av stapeln i glasriket i Orrefors den 30 maj 2009. 
 
 
 
 
§10  
Nästa möte Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 28 juli 2008 kl 18.15. 
 
§11  
Mötet avslutas Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade dagens styrelsemöte 

avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
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Monica Richard  Thomas Uneholt 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


