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Protokoll nr 9/2011, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande:
Birgitta Ekbom
Monica Richard
Ulrika Olsson
Anne-Marie Lindén
Cathy Magnusson

Datum

2011-10-23

Förhindrad:
Heidi Brännland

Mötets öppnade

§1
Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna.

Dagordning

§2
Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten valberedning.

Ekonomi

Telefonmöten

Adm. Hemsidan

§3
Cathy redovisade det ekonomiska läget. ÖstWestie har inkommit med
ansökan om bidrag för monter på marknadstorget vid Stockholm
HUNDmässa. Bidraget beviljades.
§4
Då det har blivit ändringar i prisbilden avseende Riksmötet så kommer
kostnaden för telefonmöten att öka avsevärt. Telias konferenstjänst
kommer åter att utnyttjas. Styrelsen fattade därför beslut att i första
hand enbart styrelsen deltar i telefonmöten. Vid behov kan
Lokalklubbar, Lokalombud, AUK, Utställningskommittén anmäla att
de vill närvara vid styrelsemöte och är då givetvis välkomna.
Styrelsen kan också kalla in dessa personer till mötet. Kallelse med
förslag till dagordning kommer att sändas ut som tidigare till alla
berörda. Styrelsens suppleant behöver inte delta i mötet om samtliga
ordinarie ledamöter deltar. Justerat protokoll skall sändas till Styrelsen,
Lokalklubbar, Lokalombud och Kommittéer. Birgitta informerar alla
berörda om ändringen.
§5
Styrelsen avvaktar Lena Tamms offert för beslut under decembermötet.

Utbildning

§6
Niclas kommer att gå på Terrierklubbens utbildning för
utställningsansvariga i feb-mars.

Mailadress

§7
Material som kommer från Eva Lundén på SvTeK och som är
utställningsrelaterade uppgifter skall skickas till sekreterare i WA och
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Niclas som utställningsansvarig.

Utställning 2014

§8
Utställningen 2014 planeras till Stockholm med omnejd den 9-10
augusti. Plats är inte beslutad och meddelas senare.

Valberedning

§9
Valberedningen har meddelat att de kommer ta kontakt med respektive
ledamot för att förhöra sig om fortsatt intresse i styrelsen.

Övriga frågor

§ 10
Uppfödarmötet kommer även fortsättningsvis vara i två dagar med en
obligatorisk dag förslagsvis söndagen.

Nästa möte
Avslutning

§ 11
Telefonmöte 5 december klockan 19.00.
§ 12
Ordförande Birgitta tackade alla för att de tog tid att närvara och
önskade alla en lugn resa hem och avslutade mötet.

Vid protokollet:
AnnMarie Lindén

Justeras:
Birgitta Ekbom

……………………………………..

……………………………………….
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