
  WestieAlliansen 
  Rasklubben för West Highland White Terrier 

 

 
Sida: 
1 av 2 

 

 

WestieAlliansen 
c/o AnnMarie Lindén 
Klubbvägen 5 
182 57 DANDERYD 

TELEFON: 
070-271 50 05 

BANKGIRO: 
5332-0123 
PLUSGIRO: 
70 93 26 – 3 

WEBB: 
www.westiealliansen.se 
sekreterare@westiealliansen.se 

 

Protokoll nr 11/2010, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2011-11-13 

Närvarande: 
Thomas Uneholt 
Monica Richard 
Ulrika Olsson  
Cathy Magnusson 
AnnMarie Lindén 
 

Förhindrade: 
Marianne Granqvist 
 

 
 
§1  
Mötets öppnande 

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

§2  
Dagordning 

Styrelsen beslutade att efter tillägg av under Paragraf 5 under rapporter 5 
lägga till utställningsregler 2011. Därefter godkändes dagordningen.  

§3  
Föregående protokoll 

Styrelseprotokollet från den 12 okt 2010 gicks igenom. Efter vissa justeringar 
godkändes föregående protokoll. 

§4 
Inkomna handlingar 

• SvTeK. Ansökan om utställning 2013 är klart.  
• SvTeK. Ansökan om SvTek uppfödar- resp förtjänstmedalj. Styrelsen 

beslutade att inte skicka in ansökan detta år. 
• SvTek. Samlingsmonter My Dog. Ingen representation från WA.  
•  SKK: Rättelse utställningsregler. Lades till handlingarna utan kommentar 

från styrelsen. 
• SKK-SRD revidering. Lades till handlingarna. 
 

§5 
Rapporter 
 

a) AU: Diskuterades medlemsfrågor.   
b) AUK: Styrelsen diskuterade vilka avelskrav som skall gälla för 

westie i samband med de nya utställningsreglerna. Styrelsen 
beslutade om följande ändring: 
Hund som skall användas i avel skall vara utställd med minst ”very 
good” på officiell utställning i Norden eller på FCI-utställning i 
annat land, alternativt ett 1:a pris i officiell klass som tagits före 
2011-01-10.  
Styrelsen beslutade att göra en jämförande utvärdering för 
perioden 10 jan till 12 sept 2010 respektive 2011 för att se vilka 
effekter denna ändring kommer att få.  
Ulrica fick i uppdrag att kontakta Ingegerd Grünberger för 
sammanställningen.  
Uppfödarmötet 2011hålls på Scandic Hotel Elmia Jönköping den 
22-23 oktober.  

c) Utställningskommittén: Namn på utställningsansvarig diskuterades 
då nuvarande ansvarig meddelat att hon inte längre står till 
förfogande. Beslutades att WA utställningen 2013 hålls den 30 aug 
i Vallentuna. Thomas gick igenom de nya utställningsregler som 
kommer att gälla from 13 januari 2011. Detta kommer innebära 
att det bl.a. måste bli nya kritiklappar, blanketter m.m. De nya 
utställningsreglerna kommer att presenteras i Westienytt. 

d) Westienytt: Manusstopp är utsatt till 21 nov-10. Thomas 
förmedlar de nya utställningsreglerna till redaktören. Monica fick i 
uppdrag att via mail kontakta westieuppfödarna för att ragga 
julannonser till tidningen. Det bör göras ett tillägg i Klubbshopen 
att det ibland kan ta upp till 14 dagar innan en beställda varor 
levereras. Detta beror bl.a. på att det kan ta viss tid innan 
betalningen registrerats. 

e) Webmaster: Styrelsen diskuterade hur man skall förändra 
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hemsidan så den blir lättare tillgänglig för alla. 
f) Lokalklubbarna: Lena Karlsson har ansökt om bidrag för att 

genomföra en lokal trimkurs. Styrelsen beviljade ansökan. Med 
detta anses också Tommy Sjödins ansökan om anordnade av 
trimkurs besvarad. Smålandswestie: Informerades om att 
westieutställningen 2011 går av stapeln den 3 september på 
Lundegårds camping, Öland.  

§6 
Ekonomisk redogörelse 

a) Cathy gick igenom det ekonomiska resultatet från 
westieutställningen. Resultatet blev ungefär 3000 kronor i 
förtjänst. Kassaresultatet är idag 197,222 kronor. Se även bilaga. 

b) Vi har idag 772 betalande medlemmar. Detta betyder 100 färre än 
förra året. 

§7 
Utgående handlingar 

En utgående handling skickad till SKK. 

§8 
Brev till uppfödare 

Styrelsen beslutade ett utskick till alla westieuppfödare. Thomas svarar 
för innehållet och Cathy för utskicket. 

§9 
WA Årsmöte 2011 

• Årsmötet 2011 sker lördag den 19 februari i Jönköping med 
start klockan 13.00. Lokal är ännu inte bokad utan meddelas 
senare.  

• Thomas skriver verksamhetsberättelsen. 
• Valberedningen meddelar att arbetet fortgår. 
• Motioner till årsmötet skall insändas senast den 28 januari till 

ordförande.  
• Verksamhetsplan tas fram av styrelsen. 

§10 
Domarekompendium 

Styrelsen diskuterade och gick igenom domarekompendiet inför 
SvTeKs domarkonferens som sker i november 2011. Behöver snarast 
få till en snygg Layout. 

§11 
WA framtid 

Styrelsen hade en vägledande inriktningsdiskussion om WA:s framtid. 

§12 
Kommande möten 

Nästa möte blir ett telefonmöte den 7 december klockan 19.30. 
 

§ 13 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga för ett trevligt möte och alla tyckte det 
var trevligt att kunna mötas.  

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
AnnMarie Lindén   Thomas Uneholt 
Sekreterare   ordförande 
 
 


