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Protokoll	  nr	  07/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-08-27 

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

Ej närvarande: 
Anneli Söderlund	  

  
  §1 
Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna till kvällens 

telefonmöte. 
  
  §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 

 
  §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 06/ 2012 gicks igenom och godkändes. 
  
  §4 
Inkomna handlingar Nomineringsförslag till SKKs utmärkelser  

CS protokoll nr 3/2012 
Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf 
Påminnelse: Synpunkter inför generella domarkonferensen 
Stockholmshunddag 16 september 
Kursverksamhet 
Funktionärshelg på Vilsta den 20-21 oktober 2012 
SvTeK protokoll nr 4 2012-13 
Viktig information till SKKs klubbar 20/8 kl 07:14 
Viktig information till SKKs klubbar 20/8 kl 20:57 
Inbjudan till Stockholms Hundmässa Rasklubbstorget 2012, 15-16 

  
  §5 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

AUK: Efter ett telefonmöte mellan AUK, ordförande och vice ordförande 
valde samtliga i AUK att ställa sina platser till förfogande. Ordförande 
fick i uppdrag att ta kontakt med personer i SvTeK för att utreda och 
komma med förslag till lösning till nästa styrelsemöte.   
Informationsansvarig: Monica har skickat inbjudan till höstens möte för 
lokalklubbar/kommittéer. Årets Westie 2011 har skickats till Terrier 
Posten för publicering. 
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: Material måste in snarast. Denna upplaga kommer att 
innehålla flera utförliga sidor om årets utställningar. Special årets 
officiella WA utställning. Styrelsen beslutade att det behövs en planering 
av tidningen för 2013. Cathy, Monica och Heidi arbetar fram ett förslag 
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som presenteras på nästa styrelsemöte. Monica tar kontakt med Nicke 
som har tillgång till domarrapporten för publicering till tidningen. 
Lokalklubbar: SydWestie: Den planerade träningsutställningen fick 
ställas in. 
Kontaktombud: Nytt kontakt ombud i Värmland/Närke har utsetts till 
Inger Skogman. Värmland/Närke ersätter WDN. 

  
  §6 
Utgående handlingar Inbjudan har skickats till samtliga lokalklubbar om medlemsmötena. 
  
  §7 
Ekonomi WA:s officiella utställning 2012 beräknas gå back med ungefär 2000 

kronor. Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om att lägga ned PlusGirot 
då det är en viss kostnad med att ha det kvar. Nu visar det sig att det är 
förenat med ett visst problem att lägga ned det. Cathy fick i uppdrag att se 
om det finns en lösning på problemet. Det är också problem med att en 
del uppfödare inte betalar in 100 kronor/ valp. 

  
 §8 
Regler valphänvisning Diskuterades att förtydliga reglerna för valphänvisning. Styrelsen 

beslutade en ny skrivning att ” medlemsavgiften skall vara inbetald före 
parning”. Monica Richard ombesörjer att hemsidan blir uppdaterad med 
det nya beslutet. 

  
  §9 
Beräkning av 
utställningsprocenten 

Styrelsen beslutade att bordlägga diskussionen tills vidare. 

  
  §10 
Medlemsrekrytering Cathy rapporterade att vi idag har 15 fler medlemmar än vid motsvarande 

tillfälle förra året. 
  
  §11 
Uppfödarmöte 2013 Styrelsen diskuterade lämplig plats för mötet. Det har inte kommit in 

något önskemål från uppfödarna. 
   
  §12 
Möte lokalklubbar, 
lokalombud, 
kommittéer/styrelsen 

Planeras för fullt. 

  
 §13 
Officiella utställningen 
2012 

Styrelsen framför sitt Tack till utställningskommittéen för en väl 
genomförd utställning. Vackert väder, fantastiska hundar, en bra publik 
såg till att dagen blev mycket lyckad. Trots färre anmälda hundar än det 
normalt brukar vara så blev förslusten inte mer än ungefär 2000 kronor.  
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 §14 
Kommande officiella 
utställningar 

Styrelsen gav Nicke i uppdrag att undersöka om det går att flytta 
utställningen 2013 till Skåne med omnejd. 

  
  §15 
Övriga frågor Dennis har fått en ny offert för WestieNytt. Återkommer med det till 

nästa styrelsemöte. 
  
  §16 
Nästa möte Nästa styrelsemöte sker den 8 oktober med start klockan 19.00 
  
  §17 
Mötets avslutning Birgitta tackade samtliga för givande diskussioner och förklarade mötet 

för avslutat. 
 

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


