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Protokoll	  nr	  05/2012,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2012-05-07 

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

Ej	  närvarande:	  
Anneli	  Söderlund	  

Heidi Brännland 
 
 
 
 

 
 
 
 §1 

Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna till kvällens 
telefonmöte. 

  
  §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 
  §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 04/ 2012 gicks igenom och godkändes. 
  
  §4 
Inkomna handlingar Avelsdata för funktionärer 

Kompletterande information om internetanmälan 
Synpunkter från generella domarkonferensen 

  
  §5 
Rapporter AU: Inget att rapportera. 

AUK: Helena Wikström är anmäld till en avelsdatakurs som kommer att 
gå av stapeln i höst. 
Informationsansvarig: Monica ser till att en domarpresentation kommer 
in i Terrierposten.  
Utställningskommittén: se § 14. 
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: Manusstopp den 27 maj. 
Lokalklubbar: SydWesties 1 maj sammankomst blev som vanligt väldigt 
lyckad. 
Kontaktombud: Inget att rapportera. 

  
  §6 
Utgående handlingar Inga utgående handlingar fanns. 
  
  §7 
Ekonomi En minskning med ungefär 50 medlemmar jämfört med året innan 

rapporterades. 
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 §8 
Medlemsrekrytering Informationsbladet är klart och skall skickas ut snarast. 
  
  §9 
Terrierfullmäktige 21-22 
april 

Birgitta redovisade från Terrierfullmäktige. 

  
  §10 
Uppfödarmöte 2013 Beslutades att uppfödarmötet kommer att gå av stapeln den 19-20 

oktober 2013 i Stockholm. Styrelsen letar efter lämplig lokal. 
  
  §11 
Möte 
lokalklubbar,lokalombud, 
kommittéer/styrelsen 

Styrelsen diskuterade att bjuda in till en dagars träff på två ställen hösten 
2012.Datum bestäms vid ett senare styrelsemöte. Platser som var lämpliga 
ansågs vara i Växjö och Stockholm. Heidi, Monica och Cathy fick i 
uppdrag att finna lämpliga lokaler.  

   
  §12 
Trimkurser Diskuterades olika alternativ till kurser. Heidi tar kontakt med Lena 

Backman för konsultation. 
  
 §13 
Trimlistan Diskuterades att förändra inrapporteringen till Trimlistan. Beslutades att 

ta bort de två sista raderna utställningstrim och vardagstrim. I övrigt är 
trimlistan uppdaterad. 

  
 §14 
Officiella utställningen 
2012 

Beslutades att Monica skickar ett mail till alla Westieuppfödare om 
officiella utställningen. Beslutades att sätta in en annons i WestieNytt. 
Däremot kommer vi inte att annonsera i SKK tidningen. 

  
  §15 
Kommande officiella 
utställningar 

Styrelsen gick igenom datumen för utställningarna 2013 och 2014. Då det 
inkommit önskemål från södra Sverige att anordna utställning kommer 
styrelsen eventuellt att ompröva något datum. Beslutades att ta upp det på 
nästa möte. 
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  §16 
Avtal Royal Canin Beslutades att skriva kontrakt med Royal Canin ytterligare ett år. 
  
  §17 
Övriga frågor Inga övriga frågor kom upp. 

 
  
  §18 
Nästa möte Nästa styrelsemöte sker den 18 juni med start klockan 19.00. 

 
  
  §19 
Mötets avslutning Birgitta tackade samtliga för givande diskussioner och förklarade mötet 

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


