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Protokoll	  nr	  10/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-11-19 

Närvarande: 
Birgitta Ekbom 
Monica Richard 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Anneli Söderlund 
Ulrika Olsson §1-§4	  

Ej närvarande: 
	  

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

telefonmöte. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 

 
  
 §3 
Föregående protokoll  Protokollen nr 08/ 2012 och 09/2012 gicks igenom och godkändes. 
  
 §4 
Rapport från 
valberedningen 

Ulrika Olsson sammankallande i valberedningen hade en diskussion med 
styrelsen. 

  
 §5 
Inkomna handlingar Inbjudan till avelkonferens 16-17 mars 2013 

Utbildning till certifierad utställningsarrangör 
Domare 2013 
Årets lydnads, Agility och Rallyterrier 
CS nr 4-2012 + Föredragningslista till CS nr 5 2012 
SvTeK utställning 2013- fastslaget hos SKK 22/10 2012 
Brev från Lena Backman 
Utskick klubbar Hamiltonplakett 
Regler för utställningskommittén 
Motioner utskick okt 2012 

  
 §6 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

AK,UK: Ulrika meddelade i samband med rapport från valberedningen 
(§ 4)att hon med omedelbar verkan avgår från sitt uppdrag i AUK. Dock 
kommer Ulrika att tillsvidare se till att planeringen för uppfödarmötet 
fortskrider enligt plan samt sköta hanhundsanvändandet tills någon ny är 
tillsatt. Lena, som via brev till styrelsen meddelat att hon avgår från AUK, 
sköter tillsvidare valphänvisning m.m. 
Arbetsordningen mellan AK och UK är klar och Ingegerd Grünberger har 
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sett över dokumenten.    
Informationsansvarig: se under punkten Westie Nytt  
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: Julnumret på gång. Mail har gått ut till lokalklubbarna med 
uppmaning om att skriva i tidningen. Kolla upp att det inte blir några 
missar med julannonserna. Det har inkommit flera offertförslag från 
tryckerier och efter att ha gått igenom dessa beslutade styrelsen att ge 
Trycksevice i Ängelholm förtroendet under 1 år. Beslutades även att ta 
hjälp av en redaktör Eva-Marie Hörndal under 1 år. Cathy kontaktar 
Dennis angående styrelsens beslut. Anneli kollar upp eventuella 
annonsörer till tidningen.    
Lokalklubbar: ÖstWestie kommer att ha sitt årsmöte i slutet av januari. 
Stockholmsmontern är klar och bidraget har kommit fram. Inofficiella 
utställningen går av stapeln den 26 maj på Såstaholm. 
Kontaktombud: Inget att rapportera 
Utställningskommitté: Anneli kollar upp MyDog i Göteborg för att 
kunna lämna material och som eventuell hjälpfunktionär. Officiella 
utställningen sker den 31 augusti 2013 på Såstaholm. PM och inbjudan 
annonseras i WestieNytt nr 1 2013. Birgitta kontaktar Eva Joelsson för 
förfrågan att ingå i kommittén.  

  
 §7 
Utgående handlingar Till SvTeK avseende uppfödarmedalj. 
  
 §8 
Ekonomi Medlemsavgiften är i hamn. Tidningen WestieNytt kommer att gå back 

med 17 000 kronor mot budgeterat. Utställningen gick tyvärr också back 
med ungefär 4 000 kronor. Klart med SKK om uppsägning av plusgirot 
from 1 januari 2013. 

  
 §9 
Årets Westie Årets Westie uppdateras av Reidun Aldrin. 
  
 §10 
Medlemsrekrytering Inget att rapportera. 
  
 §11 
Uppfödarmöte 2013 Diskuterades olika förslag till lokal runt Stockholm. Birgitta fick i 

uppdrag att ta en kontakt med Såstaholm. 
  
 §12 
Kommande officiella 
utställningar 

Officiella utställningen 2013 äger rum 31 augusti i Såstaholm Täby. Den 
officiella utställningen 2014 är bokad till den 28 juni 2014. Eventuellt 
förläggs den till Skåne och då kan datumet komma att ändras. 
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 §13 
Årsmöte 2013 Det är viktigt att motionerna till årsmötet inkommer till styrelsen senast 

den 9 februari. Information om detta skall läggas ut på hemsidan och även 
komma ut i WestieNytt.  

  
 §14 
Facebook Cathy hade förslag att WA borde bli aktiv på Facebook. Styrelsen gav 

Cathy i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 
  
 §15 
Övriga frågor Birgitta har varit i kontakt med Cindy Pettersson om att eventuellt få till 

en DVD hur en Westie skall trimmas. De arbetar vidare med frågan. 
  
 §16 
Nästa möte Nästa möte beslutades till måndagen den 7 januari klockan 19.00. 
  
 §17 
Avslut Birgitta tackade alla för ett givande möte med bra diskussioner och 

avslutade med att önska alla en God Jul och ett gott Nytt År! 
  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
Sekreterare Ordförande 
  
 


