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Protokoll	  nr	  06/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-04-05 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Anneli Söderlund	  

Ej närvarande: 
	  

  
 §1 
Mötets öppnade Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna och öppnade kvällens 

telefonmöte. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes. 
 §3 
Protokollförare  Marie Gustafsson har inte möjlighet att ta uppdraget som protokollförare 

varför beslutades en roterande lösning. Vid dagens protokoll Jan Lindén. 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 5/2013l godkändes och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar SKK Avelskonferens 

SvTeK Ny styrelsesammansättning 
SvTeK TF program 2013 
SKK Påminnelse Utbildning i föreningsteknik 
Inbjudan till Hundägardagen 13 april-13 
SvTeK Domarinbjudan 
Omplacering Lilja 2 år ( Tobias Mattsson) 
SvTeK Information om katalog för PC 
Handlingar till Terrierfullmäktige 2013 
SvTeK Information från SvTeK: tävlingskommitté 
Ingegerd Grünberger: Genomgång av WA registreringar 2012 
Lena Backman angående uppfödarkommittén. 
 
Avseende Lilja 2 år beslutades att Jan och Monica tar fram ett förslag till 
riktlinjer för hur vi hanterar omplaceringar av hundar. 

  
 §6 
Utgående handlingar Monica har talat med Lena Backman angående hennes skrivelse som 

därmed också kan anses besvarad och utagerad. 
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 §7 
Rapporter AUK. 

Hur går vi vidare. Många förslag kom på bordet men beslutades att 
Monica och Jan får ta fram ett förslag till styrelsen att ta ställning till. 
 
Uppdatering av valplistan. 
Diskuterades hur vi kan hålla kullarnas status uppdaterade. Har kommit in 
klagomål från köpare som framfört att valparna är sålda när de ringer på 
listan. Hur förhåller vi oss och vilket ansvar har vi? Beslutades att se över 
textens formulering på hemsidan. Uppdrogs åt Cathy och Monica att fila 
på texten 
 
Utställningsprocent på uppfödarlistan. 
Diskuterades hur styrelsen ser på eventuella undantag från reglerna 
avseende utställningsprocenten. Styrelsen ser ingen anledning att inte 
följa beslutade regler vilka också är rekommendationer från 
uppfödarmötet. 
 
Fråga avseende veterinär. 
Monica har svarat på inkommen e-postfråga avseende veterinärer i 
Sverige. Frågan har aktualiserats av Norges krav på intyg om behandling 
mot dvärgbandmask som skall uppvisas vid inresa till Norge fr.o.m. 1 
maj. 
 
Premune. 
Stort projekt på gång avseende imunförsvarsförstärkning på bl.a. Westie. 
Vi har blivit uppvaktade att delta i studien. Styrelsen beslutade att avvakta 
SKKs inställning som vägledande i frågan. Föreslogs att Jan kontaktar 
Ingegerd för tips hur vi hanterar frågan. 
 
Rasgenomgång 2012. 
Dokumentet tidigare utsänt. Beslutades att Monica ber Ingegerd och 
Helena att sammanställa dokumentet i en kortare sammanfattning som går 
att publicera i WestieNytt samt att de också gör en dragning på 
uppfödarmötet. 
 
Hemsidan. 
Diskuterades frågan om valphänvisning på engelska. Styrelsen menar att 
det kan vara en form av service men att den kan missuppfattas på sin 
nuvarande plats. Styrelsen beslutade att flytta länken till sidan för 
valphänvisningen. 
 
WestieNytt. 
Nya inriktningen av tidningen verkar ha blivit en succé. Till största delen 
endast positiva och glada tillrop. Styrelsen är mycket imponerade av 
redaktionens arbete. Nästa manusstopp för nr 2-2013 är 20 maj. 
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Lokalklubbar.’ 
Väst har startat en egen grupp på facebook. Där kan man läsa att det 
kanske är på gång med en uppstart av Westie i Väst. Styrelsen håller 
tummarna. 
 
Kontaktombud. 
Inget att rapportera 
 
Utställningskommittén. 
Nicke har nu fått stöd av Eva Joelsson i kommittéarbetet. Räknar med 
lokala stöd när kommittén behöver hjälp i samband med utställningarna. 
Utställning 2014 planeras preliminärt i Höör den 9:e augusti. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy rapporterade att inga avvikelser från prognos fanns att rapportera 

men meddelade med stor glädje att medlemsantalet nu nått över 800 
gränsen. Vi är nu 804 medlemmar. 

  
 §9 
Uppfödarmötet 2013 Styrelsen diskuterade programmet med tyngdpunkt på söndagen. Fortsatta 

diskussioner följer säkert på kommande möten. 
  
 §10 
Terrierfullmäktige  Styrelsen beslutade att AnnMarie bevakar våra intressen och representerar 

oss på Terrierfullmäktige 13-14 april i Kista. 
  
 §11 
Trimurs. Från ÖstWestie har diskuterats att anordna en kurs i Westie-trim. Det 

verkar som frågan blivit hängande i luften. Monica kontaktar Nicke för att 
reda ut var drivningen av frågan ligger. 

  
 §12 
Studiefrämjandet. Det verkar trögt med att få verksamt stöd från Studieförbundet. Monica 

har fått en del svar men går vidare med frågan och försöker hitta nya 
ingångar i frågan. 

  
 §13 
Shoppen Dags för nya artiklar i shoppen? Verkar vara svårt att hitta prisvärda 

inköpsställen. Har kommit in e-posttips från besökare på Crufts. Cathy tar 
en kontakt med Susanne i ämnet. 

  
 §14 
Informationsblad.  Frågan ligger hos Cathy och Eva-Marie. Diskuterades framtagandet av en 

pamflett och rekryteringsblad för att få fler intresserade av rasen och fler 
medlemmar. En PDF-variant går at beskåda på hemsidan under 
westiealliansen>Rasen>Infoblad om Westie.  
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 §15 
Övrigt Beslutades att vi ersätter Mikael Brisk för medlemskap i Terrierklubben. 

Cathy redogjorde för avgiftsbefriade medlemma i WestieAlliansen och 
vilka som har behov av tidningen för sina uppdrag.. 

  
 §16 
Nästa Möte Nästa möte sattes till måndagen den 6 maj klockan 19.00 
  
 §17 
Mötets avslutning. Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 


