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Protokoll nr 4 /2011, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande:
Birgitta Ekbom
Monica Richard från § 6
Ulrika Olsson
Anne-Marie Lindén
Cathy Magnusson
Heidi Brännland
Catarina Hasselgren t o m § 7
Mia Sandgren t o m § 5
Pernilla Jansson t o m § 5
Lena Backman t o m § 5
Anita Nyberg t o m § 6

Mötets öppnade

Dagordning
Föregående protokoll

Inkomna handlingar

Datum

2011-03-28

Förhindrade:
Niclas Sevemar
Mikael Brisk
Lena Karlsson
Evis Nilsson

§1
Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade
därefter mötet öppnat.
§2
Efter tillägg av punkten domarkonferens godkändes dagordningen.
§3
Konstituerande protokoll från den 19 mars 2011 gicks igenom och
godkändes. Därefter lades det till handlingarna.
§4
SvTek-Inbjudan till TF-helgen 9-10 april 2011.
SKK-Allmänna bestämmelser, så här går det till på utställning.
SKK/SRD
SvTek-Ny hundägare (ingen Westie).
SvTek-Handbok för utställningsansvariga.
SvTek-Utbildning i de nya utställningsreglerna, anmälan senast den
20 mars.
SvTek-Ordföranden Gertrud Hagström är sjuk, vice ordförande tar
över fr.o.m. den 8 mars.
SvTek-Protokoll 10 och 11-2010.
SvTek-Revision 2010.
SvTek Ut 232-2010, Rasklubbars födelseår.
SvTek Terrierfullmäktige 2011, utskick program.
§5

Rapporter

AU beslut: Inga
AUK: Tidigare beslut om att göra en utredning och jämförelse om
”very good” togs i protokoll nr 11 §5b. Vi gör inte någon jämförelse
själva, vi har ju beslutat om att ”very good” är tillräckligt för att
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uppfylla våra krav. Vi avvaktar SKKs utredning.
Ulrika och Lena har varit på avelskonferens, de skall även gå på
temautbildning i SKKs regi.
AUK har sitt nästa möte den 2 april 2011.
Ett första utkast av inbjudan till uppfödarmötet har påbörjats.
Utställningskommittén: Ulrika informerade om höstens officiella
utställning den 3:e september vid Lundegårds Camping på Öland.
Annons publiceras i nästa WestieNytt och på hemsidan.
Webmaster: Önskar att lokalklubbarna och styrelsen blir bättre på att
skicka material till hemsidan.
WestieNytt: Ordföranden framförde att det är viktigt att manusstopp
hålls för att inte försena tidningens utgivning, vi måste alla hjälpas åt.
I dag finns ingen ansvarig redaktör för tidningen, en sådan bör utses
så snart som möjligt.
Framkom under denna punkt att det inte har kommit in något material
från WA till TerrierPosten, det är viktigt att vi även syns där.
Föreslogs att vi bör utse en Informationsansvarig och att vi skall ha ett
styrelsemöte med tonvikt avseende WestieNytt.
Lokalklubbar:
SydWestie, skall ha träff den 10 april och även anordna den årliga 1
maj-träffen. Planeras att hålla en trimkurs och även handlerkurs under
våren.
SmålandsWestie anordnar promenader varannan söndag jämna veckor
i Västervikstrakten. Beslutat om extra styrelsemöte då det är viktigt
med planeringen för utställning.
Kontaktombud:
VDN - Anita Nyberg kommer att starta upp med att anordna
promenader och ta kontakt med Inger Skogman för att höra om hon
kan hjälpa till med promenader i Värmland.
Medlemsrekrytering
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§6
Anita Nyberg har erbjudit sig att gå igenom medlemsmaterial från
2008 och framåt för att se hur medlemstappet ser ut. Resultatet kan
sedan användas i värvningssyfte. Anita Nyberg och Cathy Magnusson
håller kontakt med varandra. Diskuterades om reklamkort om WA
som trimmarna kan dela ut till sina kunder. Mötet tyckte att en bra idé
också är att uppfödarna bjuder sina valpköpare på ett år som medlem i
WA. De flesta uppfödare bjuder redan sina valpköpare på ett års
medlemskap. Tidigare fanns ett infoblad som Mikael Brisk hade
designat, Birgitta kollar med Mikael om han har originalet kvar.
Beslutades att skicka RAS till samtliga Westieuppfödare. I samband
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med utskicket skriver Birgitta ett brev och informerar om regler för
uppfödarlistan och valphänvisning, uppfödarmöte m.m.
Hemsidan

Domarkonferens 2011

§7
Årsmötets uppdrag åt styrelsen att se över hemsidan diskuterades.
Beslutades att utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram
förslag till utveckling av hemsidan. I arbetsgruppen ingår Catharina
Hasselgren (sammankallande), Jan Lindén och Linda Bauer. Gruppen
skall rapportera till WA:s styrelsemöte den 13 juni 2011.
§8
Catharina Hasselgren har färdigställt och skickat in domarkompendiet.
§9

Utgående handlingar
Ekonomi

Avtal med Royal Canin

Nästa möte
Mötets avslutning

Inga utgående handlingar.
§ 10
Cathy Magnusson redovisade senaste periodavslut. Alla reskostnader
från årsmötet är ännu ej redovisade. Diskuterades att säga upp
postgirot till nyår. Det kostar en del att ha, vi klarar oss nog utan.
§ 11
Avtalet med Royal Canin diskuterades. Birgitta kontaktar Royal
Canin för att konfirmera avtalet. Kopia på avtalet skall skickas ut till
lokalklubbsordförande och kontaktombud för information. Ansökan
om utnyttjande av avtalet skall gå genom styrelsen.
§ 12
Nästa styrelsemöte är den 9 maj och därefter den 13 juni.
§ 13
Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och
avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Ann-Marie Linden

Birgitta Ekbom

……………………….

…………………………
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