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Protokoll nr 10/2009, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 

2009-11-24 
Närvarande: 

Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Ulrika Olsson  
Linda Bauer 
Catharina Hasselgren 

Ej närvarande: 

Cathy Magnusson 
 

 
 

§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 9/2009 från den 24 oktober 2009 gicks igenom och  
 godkändes. 
 
   
§4  
Ekonomisk redogörelse Genomgång av kassörens redovisade ekonomiska läge vilket är under  
  kontroll. 
  Styrelsen beslutade att utbetala 9000 kr som ersättning för tillfällig  
  hjälp med kassörsarbetet under ordinarie kassörens sjukdom. 
  SKK har översänt en fil för inmatning av medlemsuppgifter inför deras  
  övertagande av medlemshanteringen. 
 
§5  
Inkomna handlingar Uppfödarmedalj – förtjänsttecken, SvTek, 2009-11-18 
  Annons i Hundsport, SKK, 2009-11-24  
 
§6  
Utgående handlingar RAS-dokumentet tillsänt SvTek, 2009-11-10. 
 
§7  
Hemsidan Kallelsen till årsmötet läggs ut på hemsidan inom kort.   
 

§8  
Rapporter 
 

-AUK    Diskuterades framtida arbetsordning, arbetsuppgifter och          
sammansättning.Fortsatta diskussioner följer. 

 

-Utställning WA officiella utställning 24 juli 2010 arrangeras av Östwestie.  
  Domare är klar. Platsen för utställnngen är inte klar. 
 

 
§9  
WestieNytt Nästa nummer av WestieNytt ska vara ute till Lucia. Annons om årsmötet i 

Jönköping den 21 febr 2010 finns i detta nummer. 
   

 
§10  
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Annons i Hundsport Styrelsen beslutade att vi även under 2010 ska ha årsannons i  
  Hundsport till en kostnad av 765 kr/rad/år. Faktureras i februari 2010. 
  Monica meddelar kassören om detta. 
 

  
§11 
Förtjänsttecken 
Uppfödarmedalj Inga kandidater till Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken eller  
  uppfödarmedalj.  
 

 
§12 
Hedersmedlemmar Ulrika tar fram förslag på hur och med vad nya hedersmedlemmar ska  
  uppvaktas.  
 
§13 
Lokalavdelning/ombudsträff  
  Lokalavdelnings- och lokalombudsträff anordnas, i anslutning till  
  årsmötet, den 20-21 februari 2010 i Jönköping. Kallelse kommer inom  
  kort att gå ut till lokalavdelningarna, lokalombuden, kommittéerna.  
  Diskuterades förslag till program för träffen.  
 
§14  
Nästa möte Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 19 januari 2010 kl 19.00. 
 
 

§15  
Mötet avslutas Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 
 
Monica Richard  Thomas Uneholt 
sekreterare  ordförande 
 
 
 
 


