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Protokoll nr 9/2009, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2009-10-24 

Närvarande: 
Thomas Uneholt 
Ulrika Olsson 
Cathy Magnusson 
Monica Richard 
Catharina Hasslegren 
 

Ej närvarande: 
Linda Bauer 

 

 
 
§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 8/2009 från den 29 sept 2009, gicks igenom och  
  godkändes. 
 
§4  
Ekonomisk redogörelse Kassören redovisade det ekonomiska läget vilket är under kontroll. 
 
§5  
Inkomna handlingar Samlingsmonter på Rasklubbstorg MyDog 2010 
  Kurs Utställningsadministratörer, SvTek, ankom 2009-10-14 
  Ansökan officiell utställning 2012, SvTel, ankom 2009-10-16 
  Offert från SKK avseende medlemsservice, 2009-10-21 
  Förfrågan avseeende trimkurs i Östersund, Studiefrämjandet, ank 2009- 
 10-21 
§6  
Utgående handlingar Svar på remiss lägesrapport för MH, sänt SVTek 2009-10-14  
 
§7  
Uppfödarmötet Genomgång av innehållet på uppfödarmötet bl a valphänvisningsreglerna  
 och reglerna för uppfödarlistan samt dispensförfarandet. 
  Styrelsen beslutade att ersättning för resor och boende ska utgå till  
  arrangörerna av uppfödarmötet, Anne, Inger, AnnJosé, Mikael och  
  Ingegerd, med 500kr per person. Beslutades också att ersättning ska  
 utbetalas enligt kvitto till Inger för diverse material till uppfödarmötet. 
  Styrelsen utsåg Monica till sekreterare för uppfödarmötet. 
   
§8 
Årsmöte 2010 Styrelsen beslutade att årsmötet 2010 äger rum den 20-21 februari  
  2010. Samtidigt hålls orförandekonferens för lokalavdelningarna och  
  WA´s kommittéer. Varje lokalklubb kan delta med två deltagare.  
  Kallelse till årsmötet kommer bl a på hemsidan, och en första impuls till  
 detta kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Årsmötet och   
 ordförandekonferensen planeras att hållas i Jönköpingstrakten. Thomas   och Catharina 
undersöker olika alternativ. 
 
 
§9 
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Arbetsformer  Valberedningen består av Birgitta Ekbom, sammankallande, och Lena 
 Backman. Valberedningen anmälde att i enlighet med föregående 
 årsmötesbeslut har valberedningen utsett Heidi Brännland som den 
 tredje ledamoten i WA valberedning för 2009. 
 Styrelsen noterade valberedningens val av Heidi Brännland att ingå i 
 WA valberedning för 2009. Styrelsen noterade också att 
 valberedningens arbete har startat. 

§10 
Rapporter  
 
-AUK  Styrelsen träffar AUK representanter dag 2 på uppfödarmötet. 
 
-Utställning Angående kurs för utställningsadministratörer: Catharina kontaktar  
  Ulla Rylander för kompletterande information. 
  Ansökan till utställningen 2012 (i Stockholm) ska vara klar till den 15 nov- 
 09. Catharina ansvarar för detta. 
  Angående förfrågan om samlingsmonter för terrierraser på My Dog  
  2010: styrelsen ställer sig positiv till detta. Westie i Väst ansvarar för  
  material till montern. 
  Montern på Hund 2009: behövs hjälp att bemanna montern. 
§11 
Trimkurs Angående förfrågan från Studiefrämjande i Norrland om att få ordna  
  trimkurs: Catharina gör en förfrågan hos erfaren trimmare om intresse  
  finns att ansvara för kursen. Catharina besvarar mailet från   
 Studiefrämjandet i Östersund.  
 
§12 
Medlemsservice Begärd offert på hantering av medlemsregister har inkommit från SKK. 
  Styrelsen beslutade att anta offerten i sin helhet. Thomas meddelar  
  SKK.  
 
§13 
Hemsidan Målsättningen är att insänt material ska publiceras inom en vecka.  
 
§14  
WestieNytt Tidningen är på gång. Något försenad p g a sjukdom. Mera material  
  önskas! 
 
§15 
Föreningshandboken Arbetet med föreningshandboken ska påbörjas snarast. 
 
 
 
 
§ 16  Lunch i samband med styrelsemötet. 
Övrigt Styrelsen beslutade att lunchen som intogs i samband med just avslutat 

styrelsemöte skall betalas av WestieAlliansen. 
  
§17 
Nästa möte Nästa möte (telefonmöte) äger rum den 24 nov 2009 kl 19.00.  
 
§18 
Mötet avslutas Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade styrelsemötet  
  avslutat.  
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Monica Richard  Thomas Uneholt 
sekreterare  Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 


