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Protokoll nr 10/2010, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2010-10-12 

Närvarande: 
Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Ulrika Olsson  
Marianne Granqvist 
AnnMarie Lindén 
Pernilla Jansson 
Gunilla Körner 
Cathy Magnusson 
Mikael Brisk 

Förhindrade: 
Niclas Sevemar 
Catharina Hasselgren 
Evis Nilsson 
 

 
§1  
Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat. 

§2  
Dagordning 

Styrelsen beslutade att efter tillägg av under Paragraf 5 under rapporter lägga 
till Listor och Adresser till Lokalklubbarna. Därefter godkändes dagordningen.  

§3  
Föregående protokoll 

Styrelseprotokollet från den 7 sept 2010 gicks igenom och godkändes. 
Därefter lades det till handlingarna 

§4 
Inkomna handlingar 

• SvTeK(SKK) Ansökan om utställningar 2013. Styrelsen bordlägger 
ärendet till styrelsemötet 13 nov 2010. Svar till SKK senast 15 nov. 
Beslut att fastställa är var i landet som blir lämpligt.  

• ÖstWestie- Ansökan om aktivitets bidrag samt ersättning för monter i 
St Stockholm. Beslutades att godkänna aktivitetsbidraget och 
ersättningen för monterbyggnad. 

• SvTeK. Ansökan om SvTeK uppfödar- respektive förtjänst medalj. 
Beslutades att skicka in förslag på kandidater till båda. Ulrika ansvarar 
och skickar in. Ev fler namnförslag kan tas upp på mötet i nov. 

• SvTeK Ut 92-2010-2011. Ansökan från Lena Stålhandske om utökning av 
rasregistret. Beslut att ordförande Thomas skickar in svar senast 14 
okt. 

•  
§5 
Rapporter 
 

a) AU beslut: Styrelsen beslutade att öppna gästboken på hemsidan 
igen. 

b) AUK. Delar av AUK har varit på två avelsutbildningar. 
c) Utställningskommittén: Ansökan beviljad på utställningen den 3 

september2011 på Öland. Domare kommer att vara Tracy Gadon. 
Önskvärt att till kommande år få en presentation om tilltänkta domare 
till våra westieutställningar. Ta upp frågan om utställningsansvarig den 
13 nov. 

d)    Westienytt: Julannonserna deadline 21 november. Tidningen kommer 
ut till Lucia. 
e) Webmaster: problem med gästboken. Uppdaterar hemsidan 2 

ggr/vecka.  
f) Lokalklubbar: Småland: har haft styrelsemöte och planerade 

promenader skall skickas till hemsidan. Skåne: många har meddelat 
att man inte längre står till förfogande till styrelseuppdrag 
eftersom man redan suttit i många år. Lokalkommittén: 
meddelade att det är svårt att få tag på folk pga. upphörande 
styrelse. Planerar också för promenader. W:W: kontaktpersoner 
är Ingela Skärby och Mikael Brisk. Mikael frågade huvudstyrelsen 
hur de pengar som finns på lokalklubben skall hanteras? Frågan 
kommer att beslutas på det fysiska mötet av styrelsen den 13 nov. 
Vad göra med alla pärmarna från sekr och kassör? Landsarkivet?   

g) Listor till lokalklubbsordning: kassören skickar listorna till 
ordförande i respektive lokalklubb.  
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h)  
 Lokalklubbsrepresentanter och kommittéer lämnar mötet. 

 
§6 
Ekonomisk redogörelse 

a) Bordlägges till styrelsemöte den 13 november. 
b) Medlemshanteringen tas upp på mötet den 13 nov. 
c) Uppvaktat Jan Grünberger med en blombukett i samband med 

hans 70 års dag. 
§7 
Utgående handlingar 

Wa beslut att skicka svar till Cathrine Nilsson kennel Times anmälan. 
WA.s beslut om domare Lena Stålhanske ansökan om utökning av 
rasregistret skickas senast den 14 okt 2010 till SvTeK. 

§8 
Bordlagda beslutsärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
 

§9 
Övriga ärenden 

Agenda för kommande styrelsemöte. 

§10 
Kommande möten 

Nästa styrelsemöte sker den 13 november 2010. Det blir ett fysiskt  
lunch till lunch möte i Malmö. 

§11 
Mötets avslutning 

Ordförande Thomas tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
AnnMarie Lindén   Thomas Uneholt 
Sekreterare   ordförande 
 
 


