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Protokoll	  nr	  04/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-03-26 

Närvarande: 
Birgitta Ekbom 
Monica Richard 
Anne-Marie Lindén 
Annelie	  Söderlund	  

Ej	  närvarande:	  
Heidi	  Brännland	  
Cathy	  Magnusson	  

  §1 
Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och särskilt till Annelie 

som är med för första gången. 
  
  §2 
Dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg under punkt 5 utställningsansvarig 

och punkt 13 möte med lokalklubbar. 
  §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 02/ 2012 och 03/2012 gicks igenom och godkändes. 
  
  §4 
Inkomna handlingar SvTeK: TF-helgen 2012 

ÖLKK-utbildning certifierad utställningsansvarig (cua) 
SRD och BSI 2012 
Utökning av rasregister: Ansökan har inkommit från Jan Törnblom. Styrelsen 
har inget att erinra mot ansökan och Birgitta skickar ett svar från styrelsen. 
TF-helgen: program efter påminnelse 

  
  §5 
Rapporter AU: Beslut om att skicka en blomma till Gunilla Willners begravning. 

Beslut om en present till Ingegerd Grünbergers 70 års dag. 
AUK: Annika Nilsson (Mellanmöllan) ingår numera i AUK. Styrelsen 
beslutade att inavels koefficient skall anges då man anmäler till 
valphänvisning. Beslutades att varje uppfödare själv skall räkna ut sin egen 
utställningsprocent på de föregående fem åren. De uppfödare som önskar stå 
med på uppfödarlistan måste varje januari månad skicka uppgifterna till 
AUK.  
Informationsansvarig: Monica har gått igenom och uppdaterat hemsidan. 
Första sidan är ändrad.  
Utställningskommittén: Westiealliansen officiella utställning blir den 22 
juli. Plats blir Täby/Danderyds brukshundklubb. Kostnad 6000 kronor i hyra. 
Det behövs flera frivilliga som kan hjälpa till vid utställningstillfället. 
Webmaster :Inget att rapportera. 
WestieNytt: Tidningen kommer ut i början av april. 
Lokalklubbar: Inget att rapportera. 
Kontaktombud: Inget att rapportera. 
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  §6 
Utgående handlingar Inga utgående handlingar fanns. 
  
  §7 
Ekonomi Cathy har lämnat en skriftlig redovisning av ekonomin till styrelsen. Den 

gicks igenom på mötet och därefter lades den till handlingarna. 
 

 §8 
Medlemsrekrytering Det kommer att skickas 100 brev i samband med att Westie tidningen 

kommer ut i april. Beslutades att Birgitta och Monica tillsammans gör en 
uppdatering på ett informationsblad som kan sändas ut till icke medlemmar 
och även finnas hos trimmare för distribution. Ett annat alternativ är ett 
”visitkort” (som vi haft tidigare) vilket uppfödare och trimmare kan ge till 
sina kunder.  

  
  §9 
Terrierfullmäktige 21-
22 april 

Styrelsen beslutade att Birgitta och AnnMarie deltar på Terrierfullmäktige 
den 21-22 april. 

  
  §10 
Inaktuellt 
informationsblad 

Monica och Birgitta gör tillsammans en uppdatering av informationsbladet 
som skall finnas på hemsidan.  

  
  §11 
Valphänvisare Styrelsen beslutade att lägga ned valphänvisningen och hänvisar till 

Informationsansvarig i styrelsen. Monica kontaktar webmaster för att få ut 
informationen på hemsidan. 

   
  §12 
Uppfödarmöte 2013 Uppfödarmötet blir i Stockholm. Datum kommer styrelsen besluta på mötet 7 

maj. Klart att Susanne Åhman hudspecialist kommer att hålla föredrag en av 
dagarna. 
  

  
 §13 
Möte lokalklubbar och 
styrelse 

Styrelsen diskuterade olika alternativ då vi till hösten planerar att ha vårt 
möte tillsammans med lokalavdelningarna och våra kontaktombud. Planerar 
att gå ut med en förfrågan om att eventuellt ha två träffar. En träff förlagd i 
södra Sverige och en i norra delen. Beslut tas på nästa styrelsemöte den 7 
maj. 

  
 §14 
Utställningsregler 
2012 

Finns på Hemsidan att tillgå. 
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  §15 
Trimlistan Styrelsen uppdrog till Heidi Brännland att ansvara för och administrera 

Trimlistan. 
  
  §16 
Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda 
  
  §17 
Nästa möte Nästa styrelsemöte planeras till den 7 maj kl 19.00 
   
  §18 
Mötets avslutning Birgitta tackade alla för bra diskussioner och visat intresse samt avslutade 

mötet. 
	  
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
sekreterare ordförande 
  
…………………………………….. ………………………………………. 
 


