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Protokoll nr 10/2011, WestieAlliansens styrelsemöte 
	  

Datum 
2011-12-05 

Närvarande: 
Birgitta Ekbom 
Monica Richard  
Ulrika Olsson 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
	  

Ej	  närvarande:	  
Heidi	  Brännland	  
	  

	  
	  
	  
	  
  §1 
Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna. 
  
  §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 
  §3 
Föregående protokoll  Både protokoll nr 8 och nr 9 2011  gicks igenom och godkändes. 
  
  §4 
Inkomna handlingar DN-beslut 

ÖLKK Veterinärföreläsning om hud 26/11 
My Dog 2012 Göteborg 
Ang Ras- och specialklubbars inforutor: Monica tittar på det. 
TF 2012, 22 april i Upplands Väsby 
Förfrågan om utökning av rasregister 
Rasspecifika avelsstrategier RAS: Förberedelse av AUK under planering 
2012. 

  
  §5 
Rapporter AU: Har tagit beslut om att ersätta en övernattning till två deltagare på 

Domarkonferensen i Jönköping. 
AUK: Styrelsen tog beslut att ersätta Lena Backman, Ulrika Olsson och 
Katarina Nodemar för en hotellnatt i samband med Uppfödarmötet. 
Informationsansvarig: Material såsom domarrapport och bilder från WA:s 
utställning är inskickat till Terrierposten. Bildspel finns på hemsidan om 
utställningen från Jönköping. Julannonser till WestieNytt är klart. 
Utställningskommittén: Utställningsdatum klart den 9 augusti 2014 plats 
Stockholm. Vad beträffar utställningen 2012 finns två förslag till platser. Den 
ena på Vilsta i Eskilstuna eller Tre Rosor i Sigtuna. Utställningskommittén 
behöver fler personer som är intresserade att vara med i kommittén. 
Webmaster: Uppdatering sker fortlöpande på hemsidan. Lena Tamm har 
skickat en offert på 6.000 kronor plus moms för 2012. Styrelsen godkände 
offerten. 
WestieNytt: Tidningen är på gång. 
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Lokalklubbar:  
SmålandsWestie: Styrelsen kommer att föreslå att lägga ner lokalklubben till 
årsskiftet. Två kontaktombud kommer att utses på årsmötet.  
Sydwestie: Lokalklubben har genomfört en trevlig glöggpromenad med stor 
uppslutning. Planerar att ha en fastlagspromenad i början av mars. Man 
kommer också att anordna en inofficiell utställning den 26 maj och i 
samband med den önskades sponsring från Royal Canin. 
Kontaktombud:  
Mikael Brisk har skickat över originalfoton av Westien på WestieNytt:s 
omslag till ordföranden Birgitta Ekbom. 

  
  §6 
Utgående handlingar Inbjudan är utsänd till domaren Roz Dunne avseende WAs officiella 

utställning den 22 juli 2012. Roz Dunne har tackat ja till vår inbjudan. 
  
  §7 
Ekonomi Cathy redovisade ekonomin. Årets WA utställning kommer inte att klara 

budget, där kommer vi att gå back. Att medlemstalet inte ökat i år utan 
däremot verkat minskat är en av anledningarna till att vi förmodligen 
kommer att gå med förlust 2011.  

 §8 
Medlemsrekrytering Ett av sättet till hjälp för ökat medlemsantal är att se till att våra valpköpare 

efter det sk ”bjudeåret” går in som huvudmedlem och därmed blir kvar i 
klubben. 

  
  §9 
Beslut från 
Uppfödarmötet 2011 

Styrelsen godkände samtliga förslag som finns med under anteckningarna 
från uppfödarmötet. Se bilaga. 

  
  §10 
Utökning av 
Rasregister 

Styrelsen godkände Lena Stålhandskes ansökan om utökning av rasregistret 
avseende Westie. 

  
  §11 
Årsmöte 2012 Årsmötet kommer att gå av stapeln i Stokk:s lokaler i Stockholm den 25 

februari. Ordförande skriver verksamhetsberättelsen. Respektive kommitté 
skriver sin egen verksamhetsberättelse. Cathy tar fram förslag till budget. 
Lokalklubbarna skickar in sina årsmötesprotokoll till sekreteraren. 
Diskuterades förslag på vem som kan tänkas sitta som ordförande vid 
årsmötet. 

  
	   	  



  WestieAlliansen 
  Rasklubbenför West Highland White Terrier 
 

 

	  

	  

WestieAlliansen 
c/o	  AnnMarie	  Lindén	  
Klubbvägen	  5	  
182	  57	  DANDERYD	  

TELEFON:	  
070-‐2715005	  

BANKGIRO:	  
5332-‐0123	  
PLUSGIRO:	  
70	  93	  26	  –	  3	  

WEBB:	  
www.westiealliansen.se	  
sekreterare@westiealliansen.se	  

	  
Sida	  3	  av	  3	  

  §12 
Övriga frågor Inga 
  
 §13 
Nästa möte Nästa möte blir den 23 januari 2012 klockan 19.00. Telefonmöte. 
  
 § 14   
Avslut Birgitta tackade för visat intresse och avslutade med att önska alla en God Jul 

och Gott Nytt År. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vid protokollet: Justeras: 
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
  
  
…………………………………….. ………………………………………. 
 


