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Protokoll fört vid WestieAlliansens ordinarie årsmöte 

2010-03-07. Plats för mötet: Scandic, Solna. 

Datum: 
2010-03-07 

 
 
 
 
§1  
Mötets öppnande Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter 

mötet öppnat. 
 
§2  
Justering av röstlängd På årsmötet närvarade 16 medlemmar tillika röstberättigade 
 
§3   
Val av ordförande för 
mötet  Beslutades att välja Thomas Uneholt till ordförande för mötet. 
 
 
§4  
Anmälan om protokollförare 
vid mötet Ordföranden anmälde att WestieAlliansens sekreterare Monica Richard 

utsetts att föra protokollet vid årsmötet. 
 
§5  
Val av justeringsmän 
tillika rösträknare Beslutades att välja Birgitta Hasselgren och Ingegerd Grünberger. 
 
 
§6  
Närvaro- och yttranderätt Beslutades att Thomas Uneholt har yttranderätt på mötet.  
 
 
§7  
Fråga om mötet blivit  
stadgeenligt utlyst Kallelse till årsmötet har delgivits medlemmarna via WestieNytt  
  nr 4/2009 samt på WestieAlliansens hemsida. Det ändrade datumet för 

årsmötet på grund av vädersituationen delgavs medlemmarna på hemsidan. 
  Beslutades att kallelse utgått i behörig ordning. 
 
§8  
Fastställande av  
dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
 
§9  
Styrelsens årsredovisning 
 
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen som innehöll WA´s styrelse, 
  IT-kommittén, Avels- och Uppfödarkommittén samt 
  Utställningskommittén genomlästes och godkändes.   
 
Balans- och resultat- 
redovisning Den ekonomiska redovisningen genomlästes och godkändes. 
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Arbetet med avelsfrågor Ingegerd Grünberger gjorde en kort genomgång av statistiken för registreringar 
och följsamheten av RAS 2009.  

  
Revisionsberättelse Revisor Anita Nyberg fördrog revisionsberättelsen. 
    
  
§10 
Beslut om uppkommen  
vinst eller förlust Årsmötet beslutade att årets vinst balanseras i ny räkning. 
 
 
§11  
Uppdrag till styrelsen 
från föregående årsmöte Ordförande lämnade en rapport gällande uppdrag från föregående årsmöte.   
 
§12  
Ansvarsfrihet för styrelsen Beslutades i enlighet med revisionsberättelsen att bevilja ansvarfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2009. 
  
§13 
Verksamhetsplan för 2010 Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010, med 

tillägget att WestieNytt nr 1 fr o m 2011 och framåt, skall utgöra en årsbok 
med resultat, statistik och händelser från det gångna året. 

   
Årsavgift 2010 Beslutades på föregående årsmöte att höja årsavgiften till 225 kr fr o m 2010. 
 
Rambudget för 2010 Beslutades att godkänna kassörens förslag till budget. 
    
 
§14  
Val av ordförande Valberedningen föreslog Thomas Uneholt till ordförande för 1 år (omval). 
  Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
Val av ordinarie ledamöter 
och suppleanter  Valberedningen förslog följande: 

 Omval av Monica Richard samt nyval av Anne-Marie Lindén till ordinarie 
ledamöter på 2 år. 

  Fyllnadsval av Marianne Grankvist till suppleant på 1 år. 
 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

     
 
§15 
Val av revisor och 
revisorsuppleant Valberedningen föreslog omval av Anita Nyberg till ordinarie revisor på 1 år 

(omval). 
  Valberedningen föreslog Jan Grünberger till revisorsuppleant för 1 år (omval). 
  Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen förslag. 
 
§16  
Val av valberedning Beslutades att välja Catharina Hasselgren på 2 år samt Lena Backman på 1 år 

(sammankallande). Heidi Brännland kvarstår ytterligare 1 år. 
 
§17  
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Justering av § 13-15 Beslutades om omedelbar justering av § 13-15. 
 
§18  
Motioner/propositioner Proposition från styrelsen angående förändring av punkt 3 i Regler för 

Valphänvisning.  
Mötet beslutade enligt propositionen men med en ytterligare revidering 
innebärande att krav på medlemskap kvarstår men tidigare tidsangivelse togs 
bort (p 2 i Regler för valphänvisning). 
Motion från Westie i Väst: Beslutades enligt styrelsens förslag. 
Motion från SydWestien: Beslutades enligt styrelsens förslag. 

§19   
Övriga ärenden Mötet beslutade att utse Ingegerd Grünberger som Hedersmedlem i 

WestieAlliansen, och uppvaktades med blommor och diplom.  
   
§20   
Mötets avslutande Ordförande tackade avgående styrelseledamöter för goda insatser i styrelsens 

arbete, samt tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat. 

  
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Monica Richard 
sekreterare 
 
 
Justeras  
   
 
 
Thomas Uneholt Birgitta Hasselgren Ingegerd Grünberger 
Ordförande 


