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Protokoll nr 1/2010, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2010-01-19 

Närvarande: 
Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Cathy Magnusson 
Ulrika Olsson  
Linda Bauer 
Catharia Hasselgren 

Ej närvarande: 
-- 

 

 
 
§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 från den 24 november 2009 gicks igenom och  
  godkändes. 
 
§4  
Ekonomisk redogörelse. Kassören redovisade det ekonomiska läget vilket är under kontroll. 

Medlemsfakturor för november och december har ej sänts ut till medlemmarna. 
Kommer att sändas ut i samband med SKK´s övertagande av medlemsregistret. 
Detta ska omgående meddelas på hemidan. I underlaget som ska tillsändas SKK 
ska även tillhörande lokalavdelning anges för varje medlem.  
Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att ta reda på gällande geografiska indelning 
och meddela kassören detta. Denna information ska även finnas med i nästa 
nummer av WestieNytt. 

 
§5  
Inkomna handlingar Ansökan om aktivitetsbidrag, Östwestie, 2009-11-27. 
  Begäran om ersättning; Östwestie, 2009-11-27 
  Begäran om medlemsstatus och 3-kronan, SvTek, 2009-12-17 

Info Domarkonferensen nov 2011, Domarkonf.kommittén, 
2009-12-17. 

  Skrivelse från kennel Seedwe´s, 2010-01-03. 
  Temautbildning för avelsråd (steg 2) april 2010, SKK 
  Motioner till SvTek fullmäktige, SvTek, 2010-01-08. 

Protokoll 10-2009/2010, SvTek. 
Skivelse från Anne Liljeberg och Inger Persson. 

   
§6  
Utgående handlingar Inbjudan till lokalavdelningar och kommittéer, 2010-01-11. 
 
 
 
 
§7   
Hemsidan ”Valpar till salu” måste uppdateras löpande vilket åvilar uppfödarna att 

rapportera till Catharina. Annonsen står kvar 2 månader efter anmält 
födelsedatum. Förnyelse av varje kull måste ske till AUK en gång i månaden 
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annars försvinner kullen från listan. Denna information finns på hemsidan och 
ska följas. 

 
§8  
Rapporter  
 
-AUK AUK´s framtida sammansättning och arbetsordning ska diskuteras i 

kommande styrelse. 
 
-Utställning                                 Styrelsen beslutar att platsen för WestieAllliansens officiella utställning den 

24 juli 2010, blir Eskilstuna. Catharina ansöker om platsändring hos Svenska 
Terrierklubben. 

 
 
-Lokalklubbarna Östwestie har ansökt om aktivitetsbidrag för 2009 för genomförda 

aktiviteter, med 2000 kr samt 2000 kr för kringkostnader för rasmontern 
på utställningen Stora Stockholm i dec-09. 

 Styrelsen beslutar att bevilja Östwestie aktivitetsbidrag för 2009 med 2000 
kr samt 2000 kr för kringkostnaderna på Stora Stockholm. Konstaterades 
även att det behöver finnas klara anvisningar för hur montrarna ska utrustas 
och bekostas. Gäller montrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 
§9  
WestieNytt  Nr 4/2009 av WestieNytt, Julnumret, utkom först under Mellandagarna. 
  Styrelsen beslutar därför att priset på annonserna halveras 

 OBS! Tidpunkten för manusstopp måste hållas för att tidningen ska komma 
ut i rätt tid.  

 
 
§10  
Årsmötet       Framtagande av handlingar till årsmötet är påbörjat. 

 
§11  
Lokalavdelning/ombudsträff      Inbjudan och preliminärt program är utsänt till lokalklubbar och kommittéer. 
 
§12  
Domarkonferensen Förslag på föreläsare till Domarkonferensen ska vara inlämnat senast i maj. 

Styrelsen diskuterar förslag på nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 
 
§13 
Övrigt Ordförande kontaktar tidningen Härliga Hund med anledning av kennel 

Seedwe´s skrivelse. 
 
   
§14  
Nästa möte Nästa styrelsemöte (telefonmöte) äger rum den 9 februari 2010 
   kl 19.00. 
 
 
§15  
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Mötet avslutas Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade dagens sammanträde 
avslutat. 

 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Monica Richard  Thomas Uneholt 
sekreterare  ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


