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Protokoll	  nr	  06/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-06-18 

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

Ej	  närvarande:	  
Anneli	  Söderlund	  

Heidi Brännland 
Helena Wikström §5 
  
 
 

 
 
 
 §1 

Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna till kvällens 
telefonmöte. 

  
  §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 

 
  §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 05/ 2012 gicks igenom och godkändes. 
  
  §4 
Inkomna handlingar SvTek, protokoll nr 1 och 2 2012-2013 
 Kontaktperson SvTek, Lennart Nordlund 

Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 
BSI, franska och tyska 
Nyhet för utomhusevenemang 
CS nr 2/2012 
Korrigering § 50 i CS nr 2/2012 
Nya avtal för uppfödare 

  §5 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

AUK: Helena Wikström redovisade AUK:s synpunkt på en skrivelse som 
inkommit till AUK. Styrelsen beslutade att följa AUK:s rekommendation.  
Informationsansvarig: Monica har skickat mail till samtliga WA 
uppfödare avseende vår officiella utställning. Inbjudan till höstens möte 
för lokalklubbar/kommittéer är på gång. 
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: WestieNytt utkommer till midsommar. Kontaktsidan i 
tidningen behöver ses över och uppdateras.  
Lokalklubbar: SydWestie: Planerar en träningsutställning. Önskar 
sponsring från Royal Canin. 
Kontaktombud: Styrelsen beslutade att Cathy och Birgitta tar kontakt 
med kontaktombuden för att höra vilka idéer och engagemang som finns. 

  
  §6 
Utgående handlingar Mail har skickats till samtliga WA uppfödare avseende vår utställning. 
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  §7 
Ekonomi Senaste perioden finns inget att rapportera. 
	  
 §8 
Medlemsrekrytering Inget att rapportera. 
  
  §9 
Uppfödarmöte 2013 Styrelsen diskuterade om lämplig lokal till uppfödarmötet. Frågan kom 

upp om att ha en konferens resa på Ålandsbåten. Birgitta ville skriva i 
WestieNytt för att få synpunkter från uppfödarna och Monica skickar ut 
ett mail för detsamma. Scandic hotell är ett annat alternativ då vi kan 
utnyttja SKK:s rabatt. 

  
  §10 
Möte 
lokalklubbar/kommittéer, 
styrelsen 

Styrelsen beslutade att höstens möten blir den 20 oktober i Växjö och den 
27 oktober i Stockholm. Monica skickar ut en inbjudan till samtliga 
berörda. Senaste anmälan är den 1 oktober. WA står för resa, kaffe och 
lunch.  

  
  §11 
Trimkurser Diskuterades olika alternativ till att få fler att börja trimma. Bl.a. 

”fadderskap”, ”praktikanter” m.m. Trimkompaniet lägger gärna ut 
inbjudan till trimutbildning på vår Hemsida.    

   
  §12 
Officiella utställningen 
2012 

Nicke har kontakt med Birgitta avseende utställningen.  

  
 §13 
Kommande officiella 
utställningar 

Den officiella utställningen 2013 är bokad till den 30 augusti i 
Stockholmstrakten. Styrelsen skall dock eftersöka om det är möjligt att 
ändra plats för utställningen till södra Sverige. 

  
 §14 
Avtal Royal Canin Avtalet är godkänt och klart för 2012-2013. 
  
  §15 
Årets Westie Det finns ännu ingen ansvarig för att uppdatera årets Westie. Heidi fick i 

uppdrag att ta kontakt med Reidun om uppdateringen. 
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  §16 
Övriga frågor Inga frågor kom upp. 
  
  §17 
Nästa möte Nästa styrelsemöte sker den 27 augusti med start klockan 19.00. 

 
  
  §18 
Mötets avslutning Birgitta tackade samtliga för givande diskussioner och förklarade mötet 

för avslutat. 
 

  
   
  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
Sekreterare ordförande 
  
 


