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Protokoll fört vid WestieAlliansens ordinarie årsmöte 
2011-02-19. Plats för mötet: Studiefrämjandets lokal 
Jönköping. 

Datum: 
2011-02-19 

 
 
 
 
§1  
Mötets öppnande Ordförande Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och förklarade därefter 

årsmötet öppnat. 
 
§2  
Justering av röstlängd På årsmötet närvarade 18 medlemmar tillika röstberättigade 
 
§3   
Val av ordförande för 
mötet Beslutades att välja Thomas Uneholt till ordförande för mötet. 
 
 
§4  
Anmälan om protokollförare 
vid mötet Styrelsen anmälde att WestieAlliansens sekreterare AnneMarie Lindén utsetts 

att föra protokollet vid årsmötet. 
 
§5  
Val av justeringsmän 
tillika rösträknare Beslutades att välja Helena Wikström och Anna Wikström. 
 
 
§6  
Närvaro- och yttranderätt Beslutades att Thomas Uneholt har yttranderätt på mötet.  
 
 
§7  
Fråga om mötet blivit  
stadgeenligt utlyst Kallelse till årsmötet har delgivits medlemmarna via Westienytt  
  nr 4/2010 samt på WestieAlliansens hemsida.  
  Beslutades att kallelse utgått i behörig ordning. 
 
§8  
Fastställande av  
dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes med två övriga ärenden  
  anmälda. 
§9  
Styrelsens årsredovisning  
 
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden. 
  Det sjunkande medlemsantalet diskuterades. 
  Verksamhetsberättelsen godkändes. 
  Avels- och Uppfödarkommittén genomlästes och godkändes.   
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Balans- och resultat- 
redovisning Den ekonomiska redovisningen föredrogs och redovisades med ett negativt 

utfall för verksamhetsåret på närmare 40.000 kronor. Underskottet beror på att 
vi räknat med bättre annons intäkter i tidningen, medlemsintäkter och 
inkomster av försäljning. 

   
  Mötet diskuterade avtalet med Royal Canin. Beslutades att sprida avtalets 

innebörd till lokalkommitteér och ombud på lämpligt sätt. Diskuterades att ta 
fram rutin för hanteringen. 

   
  Balansrapporten föredrogs. Avsikten med aktivitetsfonden och 

utställningsfonden diskuterades. Mötet kom fram till att avsikten med fonderna 
bör diskuteras vidare och nedtecknas. 

 
AUK  Ulrika föredrog avels och uppfödarkommitténs verksamhetsredovisning. 

Diskuterades rutiner om MH. Rutinerna kommer att ses över. 
   
  Ingegerd Grünberger gick igenom dokumentet ”Registreringar 2010 samt 

följsamheten av RAS”. Diskuterades minskningen av antalet uppfödda valpar 
under året.  Påmindes om möjligheten att som tidigare på frivillig basis 
inrapportera defekter till AUK. RAS-genomgången kommer att läggas ut på 
Hemsidan och skickas till SvTeK. 

  
Revisionsberättelse Revisor Anita Nyberg fördrog revisionsberättelsen. 
   
  Revisorn föreslår att överföra uppkommet underskott till kommande 

årsbalansräkning. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för avgående styrelse. 
   
  Ordförande informerade om att under året har WestieAlliansens styrelse, 

med stöd av Chatarina Hasselgren arbetat fram ett nytt raskompendium för att 
användas vid SvTeK:s domarekonferens i november 2011. Kompendiet är på väg 
till SKK och SvTeK för godkännande. 

  
§10 
Fastställande av Balans 
och Resultaträkning Årsmötet beslutade att årets underskott balanseras i ny räkning.  
 
 
§11  
Uppdrag till styrelsen 
från föregående årsmöte Rapporterades om styrelsens uppdrag att ta fram en årsbok. Tankar finns 

men inga åtgärder är vidtagna. Frågan diskuterades. Nya styrelsen får fundera 
vidare och eftersöka eldsjäl som vill ta hand om arbetet. 

   
  SydWestie har lämnat motion om bättre sätt att jobba med mer delaktighet för 

lokalklubbarna. Nu inleds varje styrelsemöte med representant för respektive 
lokalklubb närvarande. Åtgärden är ett bra steg på vägen. 

  Rapporterna godkändes av årsmötet.  
 
§12  
Ansvarsfrihet för styrelsen Beslutades i enlighet med revisionsberättelsen att bevilja ansvarfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2010. 
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§13 
Verksamhetsplan för 2011 a) Styrelsens förslag för verksamhetsplan för 2011föredrogs av 

mötesordföranden. 
   
  Diskuterades medlemsvärvningen från valpmedlemmarna. 
 
  Diskuterades ett bredare innehåll av Westienytt. Får inte uppfattas som enbart 

riktad mot uppfödare. Diskuterades viss sponsring vid uppfödarmötet.  
 
   
   
  b) Styrelsen föreslog att vi fr.o.m. 2012 höjer medlemsavgiften från 225:- till 

250:-/år. Diskuterades oförändrad medlemsavgift för familjemedlemmar. 
Avgifterna godkändes av mötet. 

   
  c) Ordföranden föredrog budgeten för 2011. Förordades återhållsam till stram 

budget beroende på det ekonomiska läget. Intentionen är att uppnå en 
nollbudget. 

 
  AUK:s verksamhetsplan för 2011 föredrogs årsmötet. Föreslogs tilläggas att 

AUK:s sida på hemsidan uppdateras bättre. Även trimlistan bör kontrolleras 
bättre. Verksamhetsplanerna antogs av mötet. 

   
  Diskuterades lösning av ekonomin för att få en attraktivare hemsida. Föreslogs 

en höjning av inkomsterna samt att tillåta ett visst uttag av fonderade medel 
dedicerade för en bättre hemsida. Beslutades att satsa på utveckling av 
hemsidan med 20.000 kronor. 

 
  Styrelsens förslag till rambudget 2011 reviderades enligt årsmötets förslag och 

godkändes av mötet. 
   
Årsavgift 2012 Beslutades höja årsavgiften 2012 till 250 kr. 
 
 
§14  
Val av ordförande Valberedningen föreslog Birgitta Ekbom till ordförande för 1 år (nyval). 
  Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
Val av ordinarie ledamöter 
och suppleanter  Valberedningen föreslog följande: 

 Omval av Cathy Magnusson på 2 år. 
  Till suppleant valdes Heidi Brännland på 2 år. 
 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

     
 
§15 
Val av revisor och 
revisorsuppleant Valberedningen föreslog omval av Anita Nyberg till ordinarie revisor på 1 år 

(omval). 
  Valberedningen föreslog Jan Grünberger till revisorsuppleant för 1 år (omval). 
  Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen förslag. 
 
§16  
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Val av valberedning Beslutades att välja Marianne Granqvist och Nina Hegestrand på 2år. 
Catharina Hasselgren (sammankallande) kvarstår ytterligare 1 år. 

 
§17  
Justering av § 13-15 Beslutades om omedelbar justering av § 13-15. 
 
§18  
Övriga frågor Synpunkter har givits på uppfödarlista. AUK informerade att en revidering är på 

gång. Revideringen innehåller förslag om förändrade kriterier för enklare regler 
för att presenterads på uppfödarlistan. Frågan diskuterades av mötet. 

   
  Informerades av ordföranden att intresse uppkommit i Norrland att starta en 

lokalklubb. Motionen har inte inkommit i tid för att beredas av styrelsen inför 
årsmötet men intressen skall tillvaratas och nya styrelsen kommer att ta hand 
om frågan och också informera motionären om formalia för att starta en 
lokalklubb. 

§19   
Årsmötets avslutning  Annette Rudenstam grattades och tog emot pris av Styrelsen för årets Westie 

2010 
 
  Ordföranden Thomas Uneholt tackade efter tre år för sin tid i styrelsen och 

berättade lite om sin tid som ordförande. 
 
  Ordförandeklubban överlämnades till nyvalde ordföranden som tackade för 

förtroende att för tredje gången få leda WestieAlliansen och avslutade mötet. 
 
  Avgående och tillträdande ordföranden tackades med vårblommor. 
  
   
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Anne-Marie Lindén 
sekreterare 
 
 
Justeras  
   
 
 
Thomas Uneholt Helena Wikström Anna Wikström 
Ordförande 


