
Westiealliansens årsmöte  

2008 
 

Protokoll: 
Fört vid Westiealliansens årsmöte den 26 februari 2008 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Birgitta Ekbom hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Justering av röstlängden 
 Genomgång av röstlängden, 23 röstberättigade personer   
 deltar på mötet. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Birgitta Ekbom valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare 
 I frånvaro av Monica Richards valdes Catharina Hasselgren till  
 protokollförare. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Lena Backman och Birgitta Hasselgren valdes till justeringsmän. 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 
 Mötet medgiver närvaro och yttranderätt för icke klubb medlemmar. 
 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Årsmötet utlystes i WestieNytt nummer 4/2007. 
 Mötet är där med stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8 Fastställande av dagordningen 
 Fler ärende läggs in under övriga frågor, annars godkänns 

dagordningen.  
 
§ 9 Syrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorns berättelse. 
Se medföljande bilagor. 
Mötet beslutar några tillägg i verksamhetsberättelsen: 
- officiella utställningen, det bör stå i protokollet att domar ändring 

skedde. 
- Årets westie, bör stå att ägaren av den vinnande hunden kommer 

från Ungern. 
- Under uppfödarmötet, vid beslut om nya regler för valphänvisning och 

uppfödarlistan, bör det också stå att styrelsen har godkänt  mötets 
beslut. 

 
Avels/uppfödarkommittén samt utställningskommittén har genomgångar 
av sina respektive verksamhetsberättelser, se bilagor. 
 



Genomgång av ekonomiska rapporterna, se bilagor 
Revisorn Anita Nyberg läser igenom revisionsberättelsen, se bilaga. 

 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt  
 dessa uppkommen med  vinst eller förlust 
 Klubben går i vinst 2007 
  
 
§ 11  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till 

styrelsen. 
Styrelsen har uppfyllt de uppgifter som föregående årsmöte givit i 
uppdrag. Förutom när det gäller Vinnarkompendiet, där svårigheter med 
att finna foton av de hundar som skall vara med har uppkommit. 

 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet 
 
§ 13 Upphörande av VDN-Westien 
 Bilaga från VDN: s årsmöte medföljer. 
 Mötet beslutar att VDN-Westien upphör. 
 
§ 14 A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
 C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
 

A) se bilaga, mötet har några tillägg till verksamhetsplanen 
- Raspresentation på både svenska och engelska, för utdelning vid 

World Terrier Speciality Show. 
- Utskick av hälsoenkäten 
B) Ingen förändring i medlemsavgifterna för 2008 
C) Rambudgeten godkännes för 2008 

 
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledarmötet och suppleant i styrelsen  

enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleantens 
tjänstgöringsordning 
- Ordförande 1år:   Thomas Uneholt 
- Ledamöter 2 stycken på 2 år: Monica Richards, Linda Bauer 
- Ledamot fyllnadsval 1 år: Nicklas Sevemar 

 
§ 16 Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna 

- Revisor 1 år:  Anita Nyberg 
- Revisorsuppleant 1 år: Jan Grünberger 

 
§ 17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

Catharina Hasselgren (sammankallande), Birgitta Ekbom samt  
Inger Person. 

 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
  
 



§ 19 Motioner som senast 14 dagar före årsmötet skriftligen anmälts till  
 styrelsen 
 Alla motionerna medföljer som bilagor 

- AUK förslag om MH ansvarig 
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att bevilja motionen om att 
lokalklubbarna skall utse en MH ansvarig i varje område. 

- Göran Strömgren om valphänvisning 
Mötet beslutar i enlighet med styrelsen att avslå motionen 

 – SydWestien angående officiell utställning 
      Mötet beslutar i enlighet med styrelsen att avslå motionen angående  
      bl.a. att i stadgarna skriva platsen för den officiella utställningen. 
 – Catharina Hasselgren angående årets Westie-veteran 
      Mötet beslutar i enlighet med styrelsen att bevilja motionen om att  
      lägga ner tävlan om årets Veteran pga. för få deltagare 

- Catharina Hasselgren angående Årets Westie 
Mötet beslutar i enlighet med styrelsen om att bevilja motionen 
angående att ändra beräkningen av antal slagna hundar och extra 
poäng. Samt avslå motionen om att inofficiella utställningarna inte 
skulle räknas med i årets westie beräkningen. 

- Östwestie angående rabatter via medlemskort 
Mötet beslutar att lämna vidare uppgiften till nya styrelsen för att som 
om detta är en möjlig uppgift eller ej. 

 
 
§ 20 Övriga frågor/Information 
 

- Stadgarna 
I våra stadgar säger det bara en suppleant, dock kan man göra egna 
tillägg till styrelsen och adjungera vissa uppdrag.  
Uppdrag till styrelsen att se om fler personer behövs till styrelsen och 
i sådant fall måste detta motioneras till nästa årsmöte. 

- Information om terrierklubben den 2 juli och westiealliansen den 3 juli. 
Denna information finns att hitta från westiealliansen och även direkt 
via länken www. Westieweek2008.moonfruit.com 

- Material till Terrierposten 
Catharina Hasselgren fortsätter att skicka in detta, men vill gärna att  

      man kommer in med material. 
- Hemsidan 

Ny hemsida kommer att komma inom kort (april), helt nytt upplägg. 
Frågan här är om hemsidan skall vara helt låst som den är idag, vilket 
betyder att man inte kan kopiera/printa ut de material som finns där. 
Mötet beslutar att sidan ej skall vara låst, visst material som foton 
kommer att vara låsta, lämnar till styrelsen att bestämma vad som 
skall vara låst eller ej. 

- Vandringspriset för Årets Westie 
Har vandrat länge men de sista åren har det inte graverats pga. att 
det inte finns plats längre. Utställningskommittén föreslår att man 
ställer bucklan på en botten som man kan sätta plakett med årets 
westie på, samt att WA står för kostnaden för detta. Mötet beslutar att 
detta skall göras och att WA står för kostnaderna. 



- WestieNytt 
Evis Nilsson kommer att fortsätta att ha ansvaret för tidningen, 
fyrfärgs tryck är ett starkt önskemål. Om detta önskemål uppfylls kan 
Evis tänka sig att hitta sponsorer till tidningen för att täcka de extra 
kostnader som blir. Mötet beslutar att försöka fortsätta tidningen i 
fyrfärg, så länge som ekonomin tillåter, samt uppmuntrar Evis till att 
hitta sponsorer och ger styrelsen i uppdrag att hjälpa henne i detta 
ärende. Frågan kommer även upp om vi behöver 4 nummer av WA-
nytt, men detta är en kostnads fråga (moms), styrelsen skall titta på 
detta om det kan vara så att 3 ordentliga nummer av WA-nytt kan 
göras samt ett mindre utskick. 

- Beräkningen av årets westie. 
Mötet beslutar att Catharina Hasselgren fortsätter med detta.  

- Östwestie 
Informerar att de kommer att hålla en inofficiell utställning den 8 juni, 
på Såstaholm. Domare, Charlotta Mellin, Kennel Rollick’s. 

 
 
§ 21 Mötet avslutas 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  …………………………………. 
   Catharina Hasselgren, Sekreterare vid mötet 
 
Justeras:   ………………………………….. 
   Birgitta Ekbom, Ordförande vid mötet 
 
   ………………………………….. 
   Lena Backman, Justerare 
 
   ………………………………….. 
   Birgitta Hasselgren, Justerare 


