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Protokoll nr 5/2010, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2010-03-30 

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

Ej närvarande: 
-- 

 
 
§1  
Mötets öppnande 

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

§2  
Dagordning 
 

Styrelsen beslutade att efter tillägg godkänna föreliggande dagordning. 

§3  
Protokolljustering 

Konstituerande protokollet från den 7 mars 2010 gicks igenom och 
godkändes. 
Årsmötesprotokollet från den 7 mars 2010 gicks igenom. Godkänt protokoll 
skall skickas till styrelsen, lokalavdelningen och webbmaster. Årsboken kommer 
att diskuteras och beslutas på mötet den 11 april 2010. Därefter godkändes 
årsmötesprotokollet. 
 
Synpunkter i övrigt på protokollet: 

• Regler för Valphänvisning fodrar extra tydlighet och materialet måste 
därför publiceras på ett sådant sätt att helheten framgår. Det måste 
också tydligt framgå att man måste vara medlem och att avgiften för 
innevarande år skall vara betald. 

• I Valphänvisningsreglerna saknades tyvärr text i presentationen av 
statistikgenomgången. Inavelsgraden skall helst ligga under 2,5% och 
kullar med inavelsgrad mer än 6,25% inavelsgrad nekas valphänvisning. 
Styrelsen har inget att erinra och godkände skrivningen. 

 
§4 
Ekonomisk redogörelse 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. 
• Ekonomin är under kontroll. 
• 80 stycken verifikationer har kommit in vilket är väldigt många.  
• Tyvärr är fel årsavgift angiven i WestieNytt och i Terriertidningen. 

Monica ser till att detta justeras. 
• Budgetplan för 2010 behöver justeras. 

 
§5 
Inkomna handlingar 
 

Instruktion till domare angående SRD.(2010-03-15) har inkommit. 

§6 
Utgående handlingar 
 

Inga nya handlingar är utgivna. 
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§7 
Hemsidan 

Vi bör ha en inledande diskussion om en ny hemsida. Sidan behöver utvecklas 
och fler måste kunna handha sidan och hjälpa varann att dela upp webbarbetet. 
Uppfödarlistan är uppdaterad för 2010 och kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

§8 
Rapporter 

 

-AUK SKK har börjat granska RAS och genomfört mer genomgående revideringar, 
vilket även påverkat vår egen revidering av RAS. 
På styrelsens uppdrag har Ingegerd Grünberger och Birgitta Hasselgren 
tillsammans redogjort för hur vi tänkt i vår RAS och gjort de få justeringar som 
vår granskare Maja-Lena Eloranta/Elisabeth Rhodin hade synpunkter på. Dessa 
ändringar har vi speciellt markerat i RAS-revideringen. RAS-revideringen har nu 
skickats för granskning igen. 
  

-Utställningskommitén Inom kort kommer inbjudan till Westiealliansens utställning den 24 juli att 
läggas ut på hemsidan. 

-Lokalklubbarna 
 

Inget att rapportera. 

-WestieNytt 
 

Tidningen är på gång och kommer ut dagarna efter påsk. 

§9 
Lokalavdelning/ombudsträff 

Ny träff blir i Vätterleden utanför Gränna 10-11 april. Ulrika har ringt till 
samtliga lokalklubbar och meddelat om mötet. Totalt kommer 15 st 
representanter. Tyvärr kommer inga representanter från den norra regionen. 
Det är därför viktigt att vi för anteckningar så samtliga kan ta del av 
diskussionerna. 
Ulrika skickar ut program till samtliga som deltar. Frågor som kommer att 
diskuteras är b.la. föreningsteknik, hur skall vi jobba, klubbens interna arbete, 
medlemmar m.m. 
 

§10 
Medlemsregistret 
 

Ordföranden och kassören har varit på information på SKK avseende 
övergången att hantera medlemsservicen genom SKK. Avtal från 2010 – 
212.12.31 med automatisk förlängning är underskrivet 
 

§11 
Övriga ärenden 

 

-Styrelsearbete Diskuterades hur representationen på styrelsemötena skall se ut. Skall det vara 
en representant från respektive kommitté, eller räcker en rapport från 
kommittéerna? Frågan tas upp på mötet den 10 april. 
 

-Medlemshantering Beroende på vilket postnummer man har så anges vilken lokalklubb man tillhör 
på medlemskortet. Postnummerindelningen behöver kontrolleras under mötet 
den 10-11 april. Kassören fick till uppgift att kontrollera hur valpköpare som är 
anmälda av uppfödare får medlemskort. 
 

§12  
Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls i anslutning till träffen den 10-11 april 2010. Styrelsen 
kommer att upprätta ett schema på under året kommande möten. 
 

§13  
Mötet avslutas 

Ordförande Thomas Uneholt tackade och förklarade kvällens sammanträde 
avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
AnnMarie Lindén   Thomas Uneholt 
Sekreterare   ordförande 
 
 
 
 
 


