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Protokoll nr 7/2010, WestieAlliansens styrelsemöte

Datum:

2010-06-16

Närvarande:

Förhindrade:

Thomas Uneholt
Monica Richard
Ulrika Olsson
Cathy Magnusson
AnnMarie Lindén
Niclas Sevemar
Gunilla Körner
Pernilla Jansson

Marianne Granqvist
Mickael Brisk
Catarina Hasselgren
Evis Nilsson

§1
Mötets öppnande
§2
Dagordning
§3
Föregående protokoll

Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.
Styrelsen beslutade att efter tillägg av under Paragraf 5 under rapporter 5
lägga till AUK. Därefter godkändes dagordningen.
Styrelseprotokollet från den 11 maj 2010 gicks igenom. Boken ”Föreningsteknik
kommer att lämnas ut av Cathy på utställningen den 24 juli till berörda.
Därefter godkändes föregående protokoll.
• SKK. SKK saknar klubbtidningar från WA. Beslut: Cathy har komplett
årgång 2009 som skickas till SKK. För övriga år kontaktar AnnMarie
Cina för att eventuellt få tag på fler upplagor.
• StoKK. Stockholms Hunddag (2010-08-18). Ärendet överlämnat till
ÖstWestie som ombesörjer att det genomförs på bästa sätt.
• SvTeK. Avseende SKK försäkring så beslutades att anta den föreslagna
försäkringen. AnnMarie kontaktar kassören i SvTek.
• SvTeK. SvTeK har skickat ut en ansökan till klubbarna för att deltaga i
ett hälsoprogram. Styrelsen beslutade att för oss finns inget behov av
att delta i hälsoprogrammet.
• SVTek har skickat protokoll från sitt konstituerande möte 2010-04-18

§4
Inkomna handlingar

§5
Rapporter

WestieAlliansen
c/o AnnMarie Lindén
Klubbvägen 5
182 57 DANDERYD

a)

Utställningskommittén: Kommittén kommer att ha ett möte efter
midsommar. Återkommer då med information om
Westieutställningen 24 juli. Man har fått in få anmälan till
middagen i samband med utställningen hitintills. Förslag om att
Cairnterrierklubben och Westiealliansen kan göra något
gemensamt tillsammans eftersom båda klubbarna ställer ut samma
dag.
b) Westienytt: Tidningen har blivit försenad av bl.a. för lite inkommet
material.
c) Information från Webmaster: Ingen information.
d) AUK: Mentalitetsenkäten är klar. Kopia skickas till sekreteraren.
Rapport från AUK:s möte från den 31 maj-1 juni-10. RASrevideringen klar. Nästa revidering sker 2014. Samtliga
Westieuppfödare behöver få tillgång till nya RAS-revideringen.
Mötet gick bl.a. igenom valphänvisning, registrering,
arbetsfördelning, hanhundsregistret m.m. Man kommer att arbeta
med att få in mer material till hemsidan, som ”Frågor och Svar”
igen. Även att få med en ”Medicinsk Ordlista”. Styrelsen beslutade
att genomföra Uppfödarmöte den 22-23 oktober 2011. Plats
Vätterleden om möjligt. Ulrika sköter då bokningen. Cindy
Pettersson är tillfrågad om att föredra Anatomi och hon har
tackat Ja. Styrelsen kommer att bjuda in alla Westieuppfödare till
uppfödarmötet. Idag uppdateras uppfödarlistan 1 gång/år. Dock
beslutades att uppfödarlistan skall kunna uppdateras under året
vid behov. Vid mötet beslutades också att klubben står för
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kostnaden för Ulrikas flygbiljett i samband med AUK-mötet 31
maj-1 juni-2010. Ulrika berättade lite om AUK:s Att Göra Lista.
Bland annat tog hon upp: Nytt dokument om pälsvård skall
uppdateras på hemsidan. Bättre bevakning i media. Årsboken
måste planeras. Anna Wikström är intresserad av att göra boken.
Thomas kontaktar henne i frågan. Boken skall innehålla bl.a.
resultat från utställningar, importhundar, statistik, samtliga
uppfödare, antal kullar under året m.m. men även vad som har
hänt inom Rasen 2010. Viktigt är också att få fram finansiering bl.a.
genom annonspengar.
e) Aktivitetsbidrag: Monica gick igenom förslaget om ”Regler för
Aktivitetsbidrag” som hon fick i uppdrag att ta fram vid förra
mötet. Efter smärre justeringar bilades hennes förslag till
protokollet.
f) Lokalklubbarna: Klubb Syd har genomfört en träff i maj. Dom har
också anordnat trimkurser för medlemmar. Det är dock svårt att
få tag på bra lokaler att ha kurserna på. Klubben meddelar att de
har en god ekonomi. ÖstWestie meddelar att
avslutningsaktiviteten med Agility är genomförd. Ungefär 23
hundar deltog. Öst Westie kommer att vara med på hundens dag
i Kungsträdgården. Klubb Småland har haft träff med grill och
tårta. Man har fattat beslut om inofficiell utställning 3 september
2011 Böda Sand. I samband med detta anordnas även grillkväll.
Avseende VDN-Westie rapporterade Thomas att lokalklubbens
tidigare ordförande meddelat att klubben upphörde 2008 enligt
paragraf 13. Man har framfört önskemål att styrelsen förvaltar
vidare klubbens pärmar och handlingar.
Lokalklubbsrepresentanter och kommittéer lämnar mötet.
§6
Ekonomisk redogörelse
§7
Utgående handlingar
§8
Bordlagda beslutsärenden
§9
RAS-slutlig version efter
godkännande av SKK
§10
Övriga ärenden
§11
Kommande möten
§12
Mötets avslutning

a) Kostnader i balans enligt budget. Bilaga bifogad protokollet.
b) Nivån på medlemsavgifterna ser för närvarande bra ut.
c) Beslutades att AUK får boken ”Hundens Hud” betald.
Inga utgående handlingar fanns.
Inga bordlagda ärenden.
Godkänd med kommentarer. Beslutades att skicka senaste versionen
till samtliga Westieuppfödare 2010.
Ordförandens rader på hemsidan: Ordförande Thomas Uneholt har på
hemsidan skrivit och gett ett förtydligande samt en personlig ursäkt till
Margaretha Erlandsson om tidigare beslut.
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte den 3 augusti 2010 klockan
19.00
Ordförande Thomas tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

AnnMarie Lindén
Sekreterare
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