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Protokoll fört vid WestieAlliansens ordinarie årsmöte 
2013-02-23. Plats för mötet: STOKK:s lokal i Stockholm. 

Datum: 
13-02-23 

 
§1  
Mötets öppnande 

Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade därefter 
årsmötet öppnat. 
 

§2  
Justering av röstlängd 
 

På årsmötet närvarade 20 medlemmar tillika röstberättigade 

§3   
Val av ordförande för 
Årsmötet 
 

Som ordföranden för årsmötet valdes Jan Lindén, 

§4  
Anmälan om protokollförare 
vid mötet 
 

Styrelsen anmälde att WestieAlliansens sekreterare AnnMarie Lindén 
utsetts att föra protokollet vid årsmötet. 

§5  
Val av justeringsmän 
tillika rösträknare 
 

Beslutades att välja Karin Söderkvist och Birgitta Ekbom att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 

§6  
Närvaro- och yttranderätt 
 

Beslutades att frågan saknade relevans eftersom alla närvarande är 
medlemmar. 

§7  
Fråga om mötet blivit  
stadgeenligt utlyst 
 

Kallelse till årsmötet har delgivits medlemmarna via Westienytt 
samt på WestieAlliansens hemsida. Beslutades att kallelse till årsmötet 
utgått i behörig ordning. 

§8  
Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet. 

§9  
Styrelsens årsredovisning 

• Verksamhetsberättelsen för 2012 genomlästes av ordföranden och 
verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till 
handlingarna. Diskuterades antalet valpregistreringar som gått ned 
under året. 

• Balans- och resultatredovisningen föredrogs. Den ekonomiska 
situationen redovisades med ett positivt utfall för verksamhetsåret på 
3,335 kronor. 

• Arbetet med avelsfrågor föredrogs årsmötet. Redovisningen till 
Terrierklubben över rasens utveckling saknas men kommer så fort 
den är klar att sändas till Terrierklubben. 

• Revisor Anita Nyberg föredrog revisionsberättelsen. Revisorn 
föreslår att överföra uppkommet överskott till kommande 
årsbalansräkning. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för avgående 
styrelse. 

 
§10 
Fastställande av Balans 
och Resultaträkning 
 

Årsmötet beslutade fastställa balans och resultaträkningen samt att årets 
överskott balanseras i ny räkning. 
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§11  
Uppdrag till styrelsen 
från föregående årsmöte 
 

Ordföranden rapporterade utfallet av verksamhetsplanen för 2012. 

§12  
Ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Beslutades i enlighet med revisionsberättelsen att bevilja ansvarfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2012. 

§13 
Verksamhetsplan för 2013 

a) Styrelsens förslag för verksamhetsplan för 2013 föredrogs. 
Förslaget innebär att: 

• Utge fyra nummer av WestieNytt. 
• Arrangera en officiell utställning i Stockholm 
• Ytterligare fokusera på medlemsrekrytering. 
• Redaktion till WestieNytt 
• Uppfödarmötet 

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. 
 
b) Styrelsen föreslog bibehållna medlemsavgifter för verksamhetsåret.  
Förslaget godkändes av årsmötet. 
   
c) Budget för 2013 föredrogs årsmötet. Rambudgeten godkändes av 
årsmötet. 
 

§14 
Val av ordförande och 
ledamöter. 

Till ordförande valdes Monica Richard. Beslutet var enhälligt. 
Följande ordinarie ledamöter valdes av årsmötet: 
Heidi Brännland, omval 2 år. 
Jan Lindén, fyllnadsval 1år. 
 
Som suppleant för styrelsen valdes av årsmötet 
Anneli Söderlund, omval 2år 
 
 

§15 
Val av revisor och 
revisorsuppleant 

Årsmötet föreslog omval av Anita Nyberg till ordinarie revisor på 1 år.  
Årsmötet föreslog omval av Jan Grünberger till revisorsuppleant på 1 år. 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 

§16 
Val av valberedning 

Beslutades att välja 
• Kicki Ekh 
• Marianne Granqvist  
• Reidun Aldrin 

Valberedningen konstituerar sig själva. 
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§17  
Justering av § 14-15 
 

Beslutades om omedelbar justering av § 14-15. 

§18 
Inkomna motioner 
 

Till årsmötet har inkommit fyra motioner. 
 
Motion1 avser ändring av regler för tillsättning av domare till WA:s 
officiella utställning: Det förfarandet som används idag för att utse domare 
till WA:s officiella utställning bygger på att lokalklubbarna får rösta på tre 
förslag. Idag finns bara två lokalklubbar vilket motionären hävdar blir 
missvisande. Motionärens förslag till ändring är: Att samtliga medlemmar 
via hemsidan eller skriftligt får rösta på ett domarförslag 
Efter diskussion beslutade årsmötet att hänvisa frågan till uppfödarmötet 
för beredning.  
Motion 2 avser ändring av regler för Uppfödarlistan, Valphänvisning, 
Hanhundskavalkad.  
Då regler om uppfödarlista och valphänvisning hanteras av Uppfödarmötet 
anser styrelsen att frågan hänskjuts dit. Årsmötet beslutade enligt 
styrelsens förslag.  
Motion 3 Flera titlar för årets Westie, från Lena Backman, Ulrika Olsson, 
Katarina Nodemar.  
Motionen innebär en del ändringar i förutsättningarna för utnämningen av 
”Årets Westie” vad gäller ägare, poängberäkning och kvalificerade 
utställningar. Detta måste beredas ytterligare. Styrelsen rekommenderade 
årsmötet att remittera motionen till den nya styrelsen. Årsmötet 
beslutade enligt styrelsens förslag. 
Motion 4 Flera titlar för Årets Westie, från Skottorp.  
Motionen innebär en del ändringar i förutsättningarna för utnämningen av 
”Årets Westie vad gäller ägare, poängberäkning och kvalificerande 
utställningar. Detta måste utredas ytterligare. Styrelsen rekommenderade 
årsmötet att remittera motionen till den nya styrelsen för närmare 
utredning. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 

§19 
Övriga frågor 
 

Diskuterades AUK:s utskick till uppfödarna. 

§20 
Mötets avslutande 

Birgitta Ekbom överlämnade ordförande klubban till Monica Ricard och 
önskade henne lycka till som ny WA ordförande. Monica tackade 
årsmötet för ett väl genomfört möte och avslutade årsmötet. Birgitta 
Ekbom avtackades för sitt uppdrag som ordförande i WA. Anita 
uppmärksammades också med gratulationer med anledning av hennes 70-
årsdag. 

 
Vid protokollet  
 
 
Anne-Marie Lindén 
sekreterare 
 
 
 

  

Jan Lindén Birgitta Ekbom Karin Söderkvist 
Ordförande Justerare Justerare 

 
 


