
  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	  1	  av	  3	  

Protokoll	  nr	  08/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-10-08 

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

Ej närvarande: 
	  

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

telefonmöte. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 

 
 §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 07/ 2012 gicks igenom och godkändes. 
  
 §4 
Inkomna handlingar Påminnelse- Seminarium för domaransvarig och utställningsansvariga i 

SKKs specialklubbar  
CS föredragningslista nr 4/2012 
SvTeK s protokoll nr 5 2012-13 
Seminarium för domaransvarig och utställningsansvariga i SKK s 
specialklubbar öppnas även för rasklubbar 
Eventuell justering av 2013 års utställningar 
Auktorisation exteriördomare 
Information om utställning 2015 
SvTeK s protokoll nr 5 2012-13 
Utställningskommitténs stipendium för funktionärer 
My Dog Göteborg 
 

  
 §5 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

AUK: Jobbar på tillsvidare   
Informationsansvarig: Mikael Brisk tar hand om och skickar material 
till TerrierPosten.  
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: Monica, Cathy och Heidi har tillsammans gått igenom vår 
tidning och kommit med en del förändringsförslag. B.l.a kommer 
styrelsen att begära in offerter på tryckning av tidningen.   
Lokalklubbar: Inget att rapportera. 
Kontaktombud: Inget att rapportera 
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 §6 
Utgående handlingar Inga utgående handlingar under perioden. 
  
 §7 
Ekonomi Vi följer budgeten. 
  
 §8 
Redaktion Diskuterades att ”förnya” tidningen så att den blir mer intressant. Frågor 

som kom upp var bl.a. nytt format? Ny framsida? m.m.  
  
 §9 
Stockholms Hundmässa 
15-16/12 

ÖstWestie har äskat bidrag för diverse utlägg i samband med 
genomförande av rasmontern vid Stockholms Hundmässa 2012. 
Styrelsen beslöt bifalla. 

  
 §10 
Medlemsrekrytering Viktigt att uppfödarna är aktiva att behålla medlemmar. Cathy gör ett 

mailutskick till uppfödarna. 
  
 §11 
AUK-organisation Birgitta har varit i kontakt med både SKK och TerrierKlubben för 

konsultation. Styrelsen diskuterade olika förslag men beslutade att 
bordlägga frågan till ett extra möte den 22 oktober. 

  
 §12 
Årsmöte 2013 Beslutades att 2013 års årsmöte kommer att ske den 23 februari 2013 

klockan 13.00. Plats blir Stokks:s lokaler i Stockholm. Inbjudan kommer 
att finnas på hemsidan, WestieNytt och TerrierPosten. Valberedningen 
måste kontaktas snarast. 

  
 §13 
Uppfödarmöte 2013 Styrelsen gav AnnMarie i uppdrag att hitta lämplig och prisvärd plats för 

mötet.  
  
 §14 
Möte lokalklubbar, 
lokalombud, 
kommittéer/styrelsen-
Program m.m. 

Mötet kommer att ske den 20 oktober i form av ett telefonmöte. Styrelsen 
för SydWestie och kontaktombudet Inger Skogman kommer att 
tillsammans med Westie styrelsen gå igenom och diskutera olika punkter. 
Tyvärr blir mötet i Stockholm inställt då inga har anmält sitt intresse. 

  
 §15 
Trimkurser på DVD Förslag har inkommit om det är möjligt att göra en DVD om trimning till 

försäljning. Styrelsen fann detta intressant och gav i uppdrag åt Birgitta 
att undersöka om det är möjligt att genomföra till en rimlig kostnad . 
Anneli framförde att hon sett sådana filmer som var ganska dålig och 
dyra. 
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 §16 
Officiella utställningen i 
juli 2012 

Domaren har ännu inte fått betalt för tilläggskostnad för bagage beroende 
på kontaktsvårigheter. Kassören väntar på kvitton från domaren. 

  
 §17 
Officiella utställningen 
2013 

Officiella utställningen kommer att äga rum på Såstaholm i Täby den 31 
augusti 2013. Nicke har uppdraget att boka domare till utställningen.  
 

  
 §18 
Kommande officiella 
utställningar -2014 -2015 

2014 är Westie utställningen bokad den 9 augusti i Stockholmstrakten 
Planer finns att Skåne eventuellt är intresserade. Styrelsen lyssnar på 
medlemsmötet den 20 oktober om intresset. 
Officiella utställningen 2015 måste skickas in till Terrierklubben senast 
den 15 november. Nicke har av styrelsen fått i uppdrag att se om ett 
Stockholms alternativ finns. 

  
 §19 
Uppfödarmedalj och 
Förtjänsttecken 

Styrelsen beslutade att nominera Annika Nilsson, kennel Mellanmöllan 
till Terrierklubbens Uppfödarmedalj. AnnMarie fick i uppdrag att 
meddela henne. 

  
 §20 
Övriga frågor Inga övriga frågor. 
  
                                                §21 
  
Nästa möte Nästa möte sker den 19 november klockan 19.00. 
  
 §21 
Mötets avslutning Birgitta tackade samtliga för ett bra och givande möte och avslutade 

mötet. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
Sekreterare Ordförande 
  
 


