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Protokoll nr 8/2010, WestieAlliansens styrelsemöte 
Datum: 
2010-08-03 

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

Förhindrade: 
Niclas Sevemar 
Mickael Brisk 
Catharina Hasselgren 
Evis Nilsson 
Cathy Magnusson 

 
§1  
Mötets öppnande 

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

§2  
Dagordning 

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

§3  
Föregående protokoll 

Styrelseprotokollet från den 16 juni 2010 gicks igenom och godkändes. 
Därefter lades det till handlingarna 

§4 
Inkomna handlingar 

• SJV- Föreskrifter och allmänna råd vid träning och tävling med djur. 
Beslutades att lägga till handlingarna  

• SvTeK Terrierfullmäktige 2010 den 9-10 april. Läggs till handlingarna. 
• SvTeK. Protokoll 3 och 4 2010-2011. Läggs till handlingarna 
• SKK. Resultat registrering från utställning. Styrelsen beslutade att det 

skickas till respektive utställnings ansvarig. 
• SKK. Ändring gällande bruks/jaktnärvaro för exteriördomare. Beslutades 

att lägga till handlingarna och lämnas till utställningsansvarig. 
• SKK. Förslag mottagare av Hamiltonplaketten. Förslag skall vara SvTeK 

tillhanda senast 2010-11-01. Förslag om kandidat från westiestyrelsen 
tas vid nästa styrelsemöte den 7 september-10. 

• SKK. Förslag mottagare av SKK förtjänsttecken. Förslag skall vara SvTeK 
tillhanda senast 2010-11-01. Förslag om kandidat tas av 
westiestyrelsen vid nästa styrelsemöte 7 september -10. 

• SKK. Information om nya införselregler från 14 juni 2010. Beslutades att 
informationen läggs ut på hemsidan samt att det publiceras i tidningen 
Westienytt. 

• SvTeK saknar årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från flera 
rasklubbar. Styrelsen gav sekreteraren i uppdrag att stämma av med 
SvTeK. 

• SvTeK. Det har inkommit ansökan från domare Charlotta Mellin om att 
hon vill utöka sitt rasregister med WHW. Styrelsen beslutade att 
tillstyrka hennes ansökan. 

• SKK. Länsklubbsutställningar för 2013. Skickas till utställningsansvarig. 
• SvTeK. Protokoll från terrierfullmäktige 2010. Läggs till handlingarna.  
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§5 
Rapporter 
 

a) AU beslut: Styrelsen beslutade att tillstyrka utökning av 
rasregistret på WHW för domare Anna-Lena Munkvall. 

b) Utställningskommittén: Rapport från Westieutställningen 24 juli. 
Synpunkter som framfördes var: bra arrangemang, bra plats, bra 
boende men tårtan och kaffet saknades efter utställningen. Även 
maten vid kvällens middag fick dålig kritik. 

c) Nuvarande utställningsansvarig vill lämna plats för någon annan 
och flaggar för en utbildning som SvTeK kommer att hålla i höst 
för nytillträdda. Den utbildningen kommer att ske den 23-24 
oktober i Eskilstuna. Styrelsen kommer att ta beslut om vilka 
personer som kan vara aktuella och tillfrågade till nästa 
styrelsemöte 7 september. 

d) WA utställningen 2011 är preliminärt diskuterad att genomföras 
den 17 juli. Planer finns nu att istället undersöka möjligheterna att 
förlägga utställningen till Böda på Öland den 3 september. Thomas 
fick i uppdrag att ta kontakt med Catharina Hasselgren för att 
utreda förutsättningarna för att genomföra utställningen på den 
nya platsen. Om det visar sig att förutsättningarna är bra för att 
genomföra utställningen på Öland kommer Smålandswestie och 
Sydwestie gemensamt att arrangera utställningen. 

e) Westienytt: En vädjan från redaktören om att vi alla hjälps åt att få 
in material till tidningen. Lokalklubbarna gör ”hemma hos” 
reportage.  

f) Webbmaster: Rapporterar att hemsidan rullar på. Material flyter 
in tillfredställande och besöksfrekvensen håller sig på en stabil god 
nivå. Finns idéer om hur vi bör utveckla sidan. 

g) Aktivitetsbidrag: Monica fick i uppdrag att skicka ut ”Regler för 
Aktivitetsbidrag” till styrelsen och till samtliga kontakt ombud i 
lokalklubbarna.  

h) Lokalklubbarna: Det har varit sommaruppehåll och därför ingen 
aktivitet. Sekreteraren har varit i kontakt med VDN:s tidigare 
ordförande och kommit överens om att vi ser till så att deras 
styrelseprotokoll m.m. kommer att förvaras hos WA:s 
sekreterare. 

i) AUK: Diskuterades om dokumentet RAS skulle skickas till 
samtliga medlemmar. Kom överens om att det tidigare beslutet 
att det endast skall skickas till alla uppfödare ligger fast. Däremot 
kommer ordförande Thomas att komma med en sammanställning 
i Westienytt. Nästa AUK möte sker i oktober.  

 Lokalklubbsrepresentanter och kommittéer lämnar mötet. 
 

  



  WestieAlliansen 
  Rasklubben för West Highland White Terrier 

 

 
Sida: 
3 av 3 

 

 

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 

 

§6 
Ekonomisk redogörelse 

a) Bordlägges till styrelsemöte 7 september. 
b) Beslutades att kassören redovisar för styrelsen medlemsutvecklingen per 

månad. 
 

§7 
Utgående handlingar 

WA :s beslut om SKK klubbförsäkring skickades den 26 juni2010 till 
SvTeK:s kassör Per Tamm. 
WA.s beslut om domare Ann-Lena Munkvalls ansökan om utökning av 
rasregistret skickades den 7 juli 2010 till SvTeK. 

§8 
Bordlagda beslutsärenden 

Inga bordlagda ärenden. 
 

§9 
Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

§10 
Kommande möten 

Nästa styrelsemöte sker 7 september 2010 klockan 19.00. 

§11 
Mötets avslutning 

Ordförande Thomas tackade samtliga och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
AnnMarie Lindén   Thomas Uneholt 
Sekreterare   ordförande 


