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Protokoll nr 7/2011, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2011-08-08 

Närvarande: 
Birgitta Ekbom 
Monica Richard  
Ulrika Olsson 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Lena Backman 
Niclas Sevemar 
Mikael Brisk 
Lena Tamm tom §3. 
 

Förhindrade: 
Catharina Hasselgren 
Pernilla Jansson 
Lena Karlsson 
Evis Nilsson 
Heidi Brännland 
Anita Nyberg 
Mia Sandgren 
 

  

 
  § 1 
Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och alldeles 

särskilt välkommen till Lena Tamm som kommer att gå igenom 
arbetet med Hemsidan. Därefter förklarade ordförande mötet öppnat. 

  
  § 2    
Dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg av punkterna info hemsidan, 

disciplinärende och utställningsansvarig. 
 

  § 3    
Hemsidan Lena Tamm föredrog vad och hur långt hon har kommit med nya 

hemsidan. Lena har lovat att hjälpa till fram till nyår och vill att 
styrelsen går igenom hemsidan ifall det är några ändringar som skall 
göras. Hon vill också att klubbadresser och e-postadresser 
kontrolleras. AUK med Lena Backman som ansvarig går igenom 
deras ansvarsdokument. Styrelsen önskar att Lena Tamm kommer in 
med en offert avseende underhåll och uppdatering av hemsidan under 
2012.  

  
  § 4 
Föregående protokoll Föregående protokoll från den 13 juni 2011 gicks igenom och 

godkändes. 
 

  § 5 
Inkomna handlingar - SKK Standard WHWT. Dnr 41 2011-2012 

- Domarkonferenskommittén 16/6 2011 
- Inbjudan jaktens dag 
- Tävlingskommittén Dnr 83 2011-2012 
- Tillämpningsanvisningen Djurförbud 
- Info Dopingföreskrifter för Jordbruksverket 
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- Tillägg i SKK Allmänna bestämmelser 
- Preliminär tävlingskalender Agility 2012 
- Inbjudan till Distriktskonferens i Agility 
- Auktorisation exteriördomare 
- Utdrag ur UT SvTek protokoll nr 3-2011 
- Marion Hagström avlidit 
- Birgitta Lindius avlidit 
- SvTek protokoll konstituerande 2011 
- SvTek nr 5 2011-2012 

 
 

  
  § 6 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

 
AUK: Helena Wikström och Annika Nilsson ingår numera också i 
AUK. Styrelsen hälsar dessa två välkomna. Gruppen har inom sig 
delat upp ansvarsområden för olika sidor att bevaka på hemsidan. 
Trimlisten skall uppdateras med hjälp av lokalklubbarna.  
För att snabbt få in resultat från utställningarna har man kommit 
överens om att den på utställning som fått BIR eller BIM ser till att 
någon skriver resultatet från tävlingen.  
Mikael Brisk har kvar gåvor från Doggy att delas ut på 
uppfödarmötet.  
 
Utställningskommittén: Det är för närvarande 73 hundar anmälda 
till Westiealliansens utställning. Ulrika ansvarar för att anmälan till 
lördagens middag kommer ut på hemsidan. Niclas åtar sig att ta hand 
om vandringspriserna och priser från Royal Canin m.m. 
 
Webmaster: I avvaktan på resultatet av förhandlingen med Lena 
Tamm väntar vi med Cathys webmasterutbildning.  
  
WestieNytt: Manusstopp 14 augusti. WN planeras komma ut i början 
av oktober så att också resultatet från utställningen kommer in i 
tidningen. 
 
Lokalklubbar:  
ÖstWestie: Sommarlov. SmålandsWestie: Haft styrelsemöte och gått 
igenom allt för utställningen. 
 
Kontaktombud: WW, Mikael Brisk meddelade att han har ett antal 
grejor från tiden i Westie i Västs styrelse som han nu vill bli av med. 
Beslutades att han skickar allt till AnnMarie som får förvara det så 
länge. 
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  § 7 
Utställningsansvarig Styrelsen har utsett Niclas Sevemar till ny utställningsansvarig. 

Styrelsen är glad för att Niclas åtar sig ansvaret för utställnings-
kommittén och ser fram emot ett gott samarbete. Vi skall försöka se 
till att Niclas får gå en utbildning så snart som möjligt. 

  
  § 8 
Utgående handlingar Begärda handlingar i disciplinärende utskickat på begäran. 
  
  § 9 
Ekonomi a) Ekonomin ligger under budget. Viktigt att vi får in fler som 

medlemmar. WestieNytt är en viktig men tung kostnadspost. 
b) Postgirot: Tidigare beslut står fast att det upphör till nyår. 

  
  § 10 
Medlemsrekrytering Westie nålarna som delas ut i samband med nya medlemmar är slut 

hos Cathy. Ulrika har ett antal kvar som hon lämnar över till Cathy. 
Foldern behöver uppdateras innan den är klar. 

  
  § 11 
WestieNytt Inget övrigt att rapportera. 
  
  § 12 
Hemsidan Catharina kommer att överlämna domänen. Vi har två gamla Dream 

Weaver versioner som ska kollas om de fungerar även idag. 
 

  
  § 13 
Informationsansvarig Monica Richard informerade om att inbjudan till WA-utställningen 

den 3 september 2011, skickats till Danmark och Norges 
Westieklubbar för publicering på respektive klubbs hemsida, vilket 
också skett. Mail har tillsänts lokalklubbarnas ordförande och 
kontaktombuden med önskan om material till kommande nummer av 
WestieNytt. Inbjudan till Uppfödarmötet har tillsänts Terrier Posten 
för införande i kommande nummer. 

  
  § 14 
Domarkompendiet/ 
domarkonferensen 
 

Konferensen är i stort sett under kontroll. Catharina har ordnat med 
visningshundarna och Terrierklubben står för hotellkostnaden för 
dessa. Dock har vi ännu ej fått besked om SKK har godkänt 
domarkompendiet, varför vi ännu ej kunnat lämna det till tryck. 

  
 § 15 
Informationsfolder Birgitta ser till att foldern uppdateras. 
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§ 16 
Disciplinärende I det i förra protokollet omnämnda disciplinärende har den före detta 

medlemmen i WA som ärendet gäller begärt att få sig tillsänt kopia av 
anmälan med bilagor. 
WA har tillsänt personen de kopior som efterfrågats. 
WA diskuterade ärendet och beslöt därmed att lägga ärendet till 
handlingarna. Styrelsen finner därmed ärendet utagerat. 

 § 17 
Övriga frågor 
 
 
Nästa möte 

Inga övriga frågor 
 
 § 18 
Om tid ges blir det ett fysiskt möte på Öland den 3 september. 
Telefonmöte den 3 oktober kl 19.00. 
 
 § 19 

Mötets avslutning Ordförande Birgitta Ekbom tackade alla för ett bra möte och 
avslutade detsamma. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Vid protokollet 
 
AnnMarie Linden 
 
 
………………………. 

 Justeras 
 
 Birgitta Ekbom 
 
 
 ………………………… 

 


