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Protokoll nr 6/2010, WestieAlliansens styrelsemöte

2010-05-11

Närvarande:

Förhindrade:

Thomas Uneholt
Monica Richard
Ulrika Olsson
Cathy Magnusson
AnnMarie Lindén
Marianne Granquist
Catharina Hasselgren
Inger Persson
Pernilla Jansson

Niclas Sevemar
Mickael Brisk
Gunilla Körner
Evis Nilsson

§1
Mötets öppnande

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

§2
Dagordning
§3
Föregående protokoll
§4
Inkomna handlingar

Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

§5
Rapporter

WestieAlliansen
c/o AnnMarie Lindén
Klubbvägen 5
182 57 DANDERYD

Styrelseprotokollet från den 30 mars 2010 gicks igenom och godkändes.
• SKK- fråga; hur vi jobbar med rasens mentalitet. Förslag till svar tas fram
till nästa styrelsemöte i juni.
• SKK- Harmonisering av utställningsbestämmelser; Cina Hasselgren och
Ulla Rylander gör en sammanställning av utställningsreglerna till hösten
2010 och skickar de nuvarande reglerna till styrelse och sekreterare i
lokalavdelningarna.
• SvTek- Styrelseprotokoll 14, 15 och 16 2009/2010.
• SVTek- Utbildning och avelshelg 23-24 oktober 2010. Någon eller några
från AUK kommer att delta.
a)

Rapporterades från WA klubbhelg den 10-11 april: Allmänna
meningen var att detta var en lyckad helg. Det känns angeläget att
sträva efter att ha ett möte per år. Beslutades att kassören skall
köpa in boken ”Föreningsteknik” att delas ut till samtliga
lokalavdelningar och till styrelsen. Från lokalklubbarna framfördes
synpunkter på den nya postnummerdelningen i
medlemshanteringen till ordföranden.
b) Ordföranden rapporterade från Terrierfullmäktige-TF 17-18
april.
c) AUK och Uppfödarmöte. Beslutades att det inte blir något
uppfödarmöte under 2010. AUK har sitt nästa möte den 31 maj
till 1 juni 2010. Det framfördes önskemål att Webmaster deltar på
detta möte för att kunna diskutera hur vi snabbt kan få in material
på hemsidan. Lokalavdelningarna hade synpunkter på om det är
nödvändigt att Atopiprojektet publiceras på förstasidan. AUK
kommer att diskutera och fatta beslut i frågan . Nya uppfödarlistan
kommer att publiceras på hemsidan.
d) Utställningskommittén: Det är nu möjligt att online anmäla sig till
utställningen. Däremot kan det bli problem vad gäller att skriva in
sitt medlemsnummer vid anmälan. Det viktiga är dock att man
skriver in ”något”, så funkar det. Det har blivit problem med
rumsbokning till utställningen. Utställningskommittén försöker att
ordna detta.
e) Westienytt: Den 28 maj är det manusstopp till Westienytt.
f) Information från Webmaster: Synliggörandet av hundar för
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omplacering har varit framgångsrikt på hemsidan. Önskemål att
ordförande skriver några rader och att presentation av styrelsen
kommer att läggas in på hemsidan. Protokoll från våra möten skall
skickas till Webmaster.
g) Lokalklubbar: Småland och Syd hade inget speciellt att framföra.
Syd hade dock en fråga om hur kan man söka bidrag till olika
aktiviteter? Styrelsen kommer med svar vid nästa styrelsemöte.
h) Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Royal Canin. Detta innebär
att vi åtar oss att det på sista sidan i Westienytt skall finnas reklam
för Royal Canin. Idag har vi SvTek där enligt en gammal
överenskommelse. Nu kommer istället SvTek att placeras på näst
sista sidan (insidan). Kopia på avtalet skall skickas till Evis och
Cina.
i) Diskuterades formen för styrelsemöte. De lokala
representanterna såg positivt på att få mer delaktighet och en
bättre information från WA.
Lokalklubbsrepresentanter och kommittéer lämnar mötet.
§6
Ekonomisk redogörelse

§7
Utgående handlingar
§8
Bordlagda beslutsärenden

§9
Avtal med Royal Canin
§10
RAS

a)

Eftersom överföring från postgirot till våra bankkonton är
avgiftsbelagda finns det för närvarande mycket pengar på
postgirot. Kostnader i balans enligt budget. Se bilaga.
b) Nya medlemshanteringen via SKK fungerar bra. Dock finns det
fortfarande medlemmar som betalar till kassören.
Inga utgående handlingar fanns.
Aktivitetsbidrag: Lokalklubbarna skall kunna söka bidrag för sin
verksamhet om max 2000 kronor per år. Gäller dock inte för bidrag
för utställning. Monica tar fram ett förslag att presentera vid nästa
styrelsemöte.
Samarbetsavtal är nu tecknat med Royal Canin.
RAS är snart klart. Det är fortfarande några mindre saker som skall
justeras. Beslut tas av SKK den 26 maj.
Kurs för avelsråd ordnas av SKK den 16-17 okt. Birgitta, Ulrika och
Lena kommer att delta.

§11
Övriga ärenden

Ordförande har skickat förslag på datum för kommande möten under
2010 till styrelse, lokalklubbar och kommittéer.

§12
Kommande möte
§13
Mötets avslutning

Nästa styrelsemöte sker 8 juni-10 klockan 19.00. telefonmöte.
Ordförande Tomas tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

AnnMarie Lindén
Sekreterare

WestieAlliansen
c/o AnnMarie Lindén
Klubbvägen 5
182 57 DANDERYD

Thomas Uneholt
ordförande
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