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Protokoll	  nr	  07/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-05-13 

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

Ej närvarande: 
Anneli	  Söderlund	  

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

telefonmöte. 
  
 §2 
Fastställande av 
dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 §3 
Protokollförare  Beslutades att upphäva tidigare beslut om roterande protokollförare och 

att lägga sysslan på vice ordförande. 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 6/2013 godkändes och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar Inkomna	  Handlingar	  per	  den	  2013-‐05-‐13	  

• Sv	  TeK	  protokoll	  nr	  13	  2012-‐13	  
• Föredragningslista	  CS	  nr	  213.2	  
• TF	  handlingar	  inför	  Terrierfullmäktige	  2013,	  TF	  2013	  
• Valberedningens	  Förslag	  TF	  2013	  
• Kompletterande	  TF	  handlingar	  
• Utskick	  material	  vid	  SKK:s	  Avelskonferens	  2013	  
• Nya	  regler	  vid	  inresa	  till	  Norge	  
• SRD	  Revidering	  SvTeK	  
• Inbjudan	  till	  grundutbildning	  för	  avelsfunktionärer	  12-‐13	  okt	  

2013.	  Svar	  krävs	  före	  6	  september.	  
• Inbjudan	  till	  seminarium,	  Premune	  
• Match	  show	  Stockholm 

  
 §6 
Utgående handlingar Beslut till Kennel H. Monica har skickat styrelsens beslut. 
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 §7 
Rapporter AU 

AU-har meddelat att hundkavalkaden skall tas bort. Styrelsens stöd. 
 
AK/UK 
Hur går vi vidare med AK/UK. Styrelsen avvaktar rekommendation från 
uppfödarmötet för att väga in hänsyn till inför beslut. 
Premune. Jan kontaktar Cina som ansvarig för kontakter med Premune. 
Jan o AnnMarie rapporterade från mötet. Styrelsen diskuterade frågan. 
Avaktar mer information. 
Hälsoenkäten är klar och kommer att läggas ut på WestieAlliansens 
hemsida när det är dags. Vi behöver också lägga ut en blänkare i 
WestieNytt. Cathy tar fram kostnadsförslag för ett pappersutskick. 
Utställningskommittén jobbar vidare med förberedelserna inför den 
officiella utställningen, allt under kontroll enligt mail från Niclas 
Sevemar. 
 
Informationsansvarig. 
Anneli deltog inte vid mötet. 
 
Hemsidan. 
Hanhundskavalkaden är nu borttagen. 
Textändring är gjord avseende valphänvisning. Engelska versionen flyttad 
dit också. 
 
WestieNytt. 
Manusstopp 20 maj. Har varit stor uppslutning på Westieaktiviter i 
lokalklubbarna så det har kommit in rikligt med material. 
 
Lokalklubbar/kontaktombud 
Inkommit mycket rapporter från olika aktiviter från lokalklubbarna och 
kontaktombuden. Inga direkta frågor har dock inkommit. 
 
Utställningskommittén. 
Officiella utställningen 2013. Cathy har uppmärksammat viss 
inkonsekvens i olika beställningar. Cathy kontaktar Nicke och försöker 
minimera riskerna för onödiga kostnader. Nicke har rapporterat att läget 
är under kontroll. Utställningsarbetet flyter på.   

  
 §8 
Ekonomi Cathy har skickat ut ekonomiska underlag. Finns inte så mycket att 

rapportera så här i början på året. Medlemsantalet fortfarande kring 800. 
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 §9 
Uppfödarmötet 2013 Bedlingtonklubben. 

Bedlingtonklubben kommer att vara med på föreläsningen den första 
dagen. Dom kommer att lägga ut anmälan på sin hemsida och meddela 
deltagarantal i klump. 
Program för söndagen känns just nu inte jätteakut. Söndagen brukar följa 
samma mönster. Vi tar upp frågan igen efter sommaruppehållet. 

  
 §10 
Terrierfullmäktige  Ann-Marie avrapporterade från fullmäktige 13-14 april. 

Några punkter. Kommunikation mellan oss och SKK skall alltid gå via 
SvTek. Undvik regler som handlar om att styrelsen fattar regler som 
dömer eller straffar medlemmar. Utnyttja kontaktpersonerna i SvTek 
bättre. Exempelvis vid årsmöten, avelskommittéer m.m. BPH är en 
mentalbeskriving för hund. SvTek verkar utveckla intresset för 
mentalbeskrivningar. Kan därför vara något att satsa/hålla ögonen på. 

  
 §11 
Shoppen Inköp av artiklar. 

Nya fräsha artiklar behövs.  Även billigare. Arbetet fortskrider. Heidi 
kontaktar Suzanne i frågan. 

  
 §12 
Informationsblad. Lägesrapport. 

Kort rapport från Cathy. Vi tar upp frågan vidare på tidningsmötet. 
  
 §13 
Kommande möte 12 juni 19.00 
  
 §14 
Övrigt Cathy och Anneli har varit på utbildning på SKK. Cathy rapporterar kort 

från utbildning för sekreterare o kassör. Lovorden haglade över utbildning 
och förläggning. Kan vara bra att veta för framtida styrelser. 

  
 §15 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
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