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Protokoll nr 5/2011, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande:
Birgitta Ekbom
Monica Richard
Ulrika Olsson
Anne-Marie Lindén
Cathy Magnusson
Heidi Brännland
Mia Sandgren t o m § 5

Datum

2011-05-09

Förhindrade:
Niclas Sevemar
Mikael Brisk
Lena Karlsson
Evis Nilsson
Catharina Hasselgren
Anita Nyberg
Lena Backman
Pernilla Jansson

Mötets öppnade

§1
Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade
därefter mötet öppnat.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll

§3
Föregående protokoll från den 28 mars 2011 gicks igenom och
godkändes. Därefter lades det till handlingarna.

§2

Inkomna handlingar

Rapporter

WestieAlliansen
c/o AnnMarie Lindén
Klubbvägen 5
182 57 DANDERYD

-

§4
SKK/ Utsk regelrevidering
SKK/ Utsk C-märkning
SKK/ Jakt för kännedom
Utbildning etologi
Medlemsadministration
SvTeK protokoll 14 2010-2011
SvTeK protokoll 12 2010-2011
SvTeK Bilder från TF
SvTeK protokoll 13 2010-2011
SKK samverkan mellan SKK och Studiefrämjandet
SKK Inbjudan för avelfunktionärer
SvTeK Fototillfälle

§5
AU: Beslutet från föregående protokoll § 6 att skicka RAS till
samtliga uppfödare har på nytt diskuterats i AU. AU har av
ekonomiska skäl kommit fram till en ny slutsats. Nytt beslut är att
ordförande skickar ett informationsbrev till samtliga uppfödare där
hon beskriver hur man på bästa sätt kan hitta RAS på Hemsidan.
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AUK: AUK kommer att ha nästa möte den 16 maj.
Utställningskommittén: En fråga om information kring den
officiella utställningen på Öland togs upp. Beslutades att Ulrika
Olsson tar kontakt med utställningskommittén för att tydliggöra
domarpresentation, transporter, priser m.m.
Webmaster: Catharina Hasselgren har meddelat att hon tänker lämna
uppdraget som Webmaster. Hon tycker att hon haft uppdraget en
längre tid och tycker att det är ett bra tillfälle att lämna över till någon
annan i samband med att hon skall förnya sitt eget Webavtal.
WestieNytt: Inget att rapportera.
Lokalklubbar:
SydWestie, Genomfört 1:a maj träffen och den var som vanligt
väldigt lyckad. De har också redan nu planerat in höstens aktiviteter.
SmålandsWestie genomfört styrelsemöte och westieträffar.
Kontaktombud: Inget att rapportera.
§6
Utgående handlingar
Ekonomi

Medlemsrekrytering

WestieNytt

Hemsidan

Informationsansvarig

WestieAlliansen
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Inga.
§7
Rapporterades av kassören att det ekonomiska läget är bättre än
samma tid förra året.
Beslutades att säga upp och avsluta postgirot under december 2011.
§8
Uppdraget som vid förra mötet gavs till Anita Nyberg att genom
gamla uppgifter från 2008 värva tillbaka medlemmar som slutat
visade sig inte vara möjligt därför att uppgifterna inte längre finns
tillgängliga.
§9
Manusstopp 15 maj. Det har visat sig att både namn och
adressuppgifter till styrelsemedlemmar är felaktiga i tidningen.
Uppdrogs till Birgitta Ekbom att kontrollera och korrigera.
§ 10
Birgitta Ekbom eller Håkan Ekbom kallar till ett möte med
arbetsgruppen snarast.
§ 11
Styrelsen har valt att som ny funktion införa en informationsansvarig.
Till funktionen utsågs Monica Richard. Birgitta Ekbom tar fram en
arbetsbeskrivning för funktionen.
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Domarkompendiet

Disciplinärenden

Informationsfolder WA

§ 12
WestieAlliansen betalar tryckning och korrekturläsning av
kompendiet. Vi kommer att beställa 200 exemplar till en kostnad av
9.000 kr. SKK bidrar här med 3.000 kr. Vår kostnad blir därmed
6.000 kr.
§ 13
I brev till styrelseordförande för WA har (NN), begärt klargörande
hur informationen av WA’s ärende till SKK:s Disciplinnämnd gått.
Den 4 oktober 2010 gick brev till (NN) om att hennes inlägg på
hemsidan inte följer SKK:s policy.
Den 29 oktober sändes brev till (NN) att hon trots tidigare varningar
fortsatt sina inlägg på hemsidan. I detta brev anges också att(NN)’s
handlande kommer att anmälas till SKK:s Disciplinnämnd.
Den 30 oktober 2010 sänds anmälan till SKK:s Disciplinnämnd.
§14
En informationsfolder för WA finns framtagen sedan tidigare. Birgitta
skickar den till övriga i styrelsen för yttrande.
§15

Övriga frågor

Fanns inga.

Nästa möte

§16
Nästa möte sattes till den 13 juni.

Mötets avslutande

§17
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

AnnMarie Linden

Birgitta Ekbom

……………………….

…………………………
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