WestieAlliansen
Rasklubbenför West Highland White Terrier

	
  
Protokoll	
  nr	
  01/2012,	
  WestieAlliansens	
  styrelsemöte	
  
	
  
Närvarande:
Birgitta Ekbom
Monica Richard
Ulrika Olsson
Anne-Marie Lindén
Cathy Magnusson	
  

Datum
2012-01-23

Ej	
  närvarande:	
  
Heidi	
  Brännland	
  
	
  

Mötets öppnade

§1
Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll

§3
Protokoll nr 10 2011 gicks igenom och godkändes.

§2

Inkomna handlingar

§4
Kallelse TF 2012
RAS
My Doog 2012. Så här går det till på utställning
SvTeK protokoll nr 7
Så här går det till på utställning
Domare Värmland/Dals Terrierklubb. Ordförande svarar
Nytt år. Föreningskommittén
Årsstatistik 2011
SKK reseersättningar
Förfrågan om dispens har inkommit från kennel Whitemac.
§5

Rapporter

Utgående handlingar
	
  

WestieAlliansen
c/o	
  AnnMarie	
  Lindén	
  
Klubbvägen	
  5	
  
182	
  57	
  DANDERYD	
  

AU: Inget att rapportera.
AUK: Avseende Kennel Gate Gatt har Anneli Söderlund inkommit med en
ansökan om att komma med på uppfödarlistan.
Informationsansvarig: Inget att rapportera.
Utställningskommittén: Nicke har skaffat ny mailadress. Inbjudan till årets
Westieutställning kommer i nästa nummer av WestieNytt.
Webmaster: Inget att rapportera.
WestieNytt: Beslutades att allt material som skall in i WestieNytt skall gå
till ordförande och informationsansvarig för korrekturläsning innan den
trycks.
Lokalklubbar: SmålandsWestie: Ett extra årsmöte är planerat till den 3
mars.
Sydwestie: Inget att rapportera.
Kontaktombud: Inget att rapportera

§6
Inga utgående handlingar fanns.
TELEFON:	
  
070-‐2715005	
  

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

	
  
Sida	
  1	
  av	
  3	
  

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

WestieAlliansen
Rasklubbenför West Highland White Terrier

	
  

Ekonomi

Medlemsrekrytering

Lokalavdelning/
Kommittémöte

§7
Det framtagna domarkompendiet kommer att erbjudas uppfödare och övriga
intresserade till en kostnad av 60 koronor plus porto. Erbjudandet kommer att
finnas på WestieAlliansens hemsida samt i WestieNytt.
Cathy gick igenom budgetplaneringen för 2012 och meddelade att hon har
inplanerat möte med revisorn onsdagen den 25 januari för att gå igenom årets
resultat. I nuläget ser det ut som om vi går ca 10 000 kronor minus mer än de
budgeterade – 20 000.
Bortfallet på medlemsintäkter fortsätter tyvärr att öka. Vi måste försöka hitta
nya vägar att få medlemmar till klubben. Vi bör diskutera hur vi får
valpköpare att stanna kvar som medlemmar efter ”friåret”.
Vi måste också försöka hitta fler annonsörer till tidningen för att på så sätt
också stärka finanserna.
§8
Klubbmärkena ”Westiebroschen” som delas ut till nya medlemmar är slut.
Ulrika fick i uppdrag att beställa nya.
§9
Beslutades att den nya styrelsen utser en grupp för att planera
Lokalavdelning/Kommittémöte 2012.

Årsmöte 2012

§10
Ordförande skriver Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och
föredragningslista och mailar ut den till styrelsen för justering.

Övriga frågor

§11
Förfrågan har inkommit från ÖstWestie om styrelsen är intresserad att dela
ett förråd att förvara material i. Styrelsen beslutade att låta tillträdande
styrelse fatta beslut i frågan.

Nästa möte

§12
Nästa möte beslutades till den 25 februari klockan 12.00 i samband med
årsmötet. Styrelsen håller kontakt via mail då den 11 februari är sista dag för
motionerna till årsmötet.

Mötets avslutning

§13
Monica tackade för uppvaktningen i samband med hennes födelsedag och
Birgitta tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
AnnMarie Lindén

Justeras:
Birgitta Ekbom

……………………………………..

……………………………………….
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