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Protokoll nr 8/2013, WestieAlliansens styrelsemöte 
	  

Datum 
2013-06-12 

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

Ej närvarande: 
Heidi Brännland 
	  

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

telefonmöte. 
  
 §2 
Fastställande av 
dagordning 

Dagordning var utskickad i god tid och godkändes av mötet med följande 
tillägg. 
Medlemsbroshyr 
Återrapportering från Agria. 

 §3 
Protokollförare  Vice ordförande Jan Linden. 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 7/2013 godkändes och lades till handlingarna och skickas för 

publicering. 
  
 §5 
Inkomna handlingar   

• Forskningsprojekt om kennelhosta hos hund, utlagt på hemsidan 
• Summering första seminarierunda Premune 
• SKK Angående Rapporteringskod A 
• SKK FCI Judges Directory 
• SvTeK Apporterna i lydnad SBK 
• SvTeK Tävlingssupport SBK 
• SvTeK Betalningssätt SBK 
• SKK Frågor och Svar. Diskuterades huruvida vi kan lägga ut i 

tidningen eller hemsidan. Kan portioneras ut i tidning eller 
hemsida. 

• SKK Återhänvisning 
• SKK CS nr 3 2013 
• SvTeK Klubbmästerskap Viltspår 
• SKK Dags att skicka Hälsoenkät 
• Susanne Gustavsson Forskningsprojekt på olika hundraser 
• SKK CS protokoll nr 2 2013-2014 
• SKK Jhk 2 2013 
• SvTeK Konstituerande nr 1 2013-2014 
• SvTeK protokoll nr 2 2013-2014 
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 §6 
Utgående handlingar Uppfödarlistan skickad till SLU. 
  
 §7 
Rapporter AU: AU har inte haft möten under perioden. 

  
AK/UK: Jan rapporterade om läget kring Premune. Jan rapporterade om 
SLU-projekt avseende att sammanställa den fullständiga arvsmassan hos 
ett antal hundraser, bland annat Westie. SLU skickar framställan om 
deltagande till uppfödarna. Hälsoenkäten ligger på hemsidan för ifyllnad 
och kan skickas in antingen elektroniskt eller pappersmässigt. Styrelsen 
vill verka för att så många som möjligt deltar i enkäten. Vi vill ha allra 
minst fyrahundra svar. Ett svar per hund. Cathy har räknat på kostnader 
och föreslår ett utskick i nästa WestieNytt. Valphänvisningen: 
uppdatering minst en gång/månad gäller för valpkullen. Monica 
undersöker med Lena om det går att automatisk ta bort gamla uppgifter 
som fallit för åldersstrecket. Mötet beslutade så. 
 
Informationsansvarig: 
Annelie meddelade att det finns flera aktuella frågor om just 
valphänvisningen och reglerna kring denna. Mötet beslöt att 
inavelsgraden inte skall redovisas på hemsidan. I övrigt allmänna frågor 
som behöver besvaras. 
 
Hemsidan: 
Hemsidan ser bra ut och inga stora frågor fanns att diskutera. 
 
WestieNytt: lägesrapport. 
Cathy rapporterar att onsdag eller torsdag innan midsommar kommer 
nummer två ut. Det blir ett tjockt nummer. Vi hoppas att tidningen får 
samma goda mottagande som nummer ett. 
  
Lokalklubbar/Kontaktombud: 
Mia har hört av sig angående föreningsformalia. Jan tar kontakt med Mia. 
 
Utställningskommittén: Förfrågan angående domaretik. Frågan 
diskuterades av styrelsen och styrelsen beslutade att skicka en framställan 
till Terrierklubbens tävlingskommitté om förtydligande avseende vilken 
integritet som kan krävas av en domare på en officiell utställning i 
Sverige. 
 
Cathy rapporterade om ett positivt beslut avseende 9 augusti 2014 att 
komma till Höör, Frostavallen. Sydwestie har varit där på besök och blivit 
väldigt väl mottagna. Vi får inte missa att bestämma ny domare före den 
15 september och att avboka Nickes preliminärbokning. 
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 §8 
Ekonomi Cathy föredrog det ekonomiska läget per den 31 maj 2013. Få konteringar 

ha skett. Läget ser bra ut. Medlemsantal oförändrat runt 800. 
Kostnader i samband med tidningen diskuterades. 

  
 §9 
Trimkurs Uppföljning av frågan pågår. 
  
 §10 
Shoppen Monica rapporterade. Inköp av flera artiklar. Tygkassar ligger som förslag 

till inköp samt eventuellt nyckelringar.  
  
 §11 
Övriga frågor • Diskuterades protokollen. 

• Cathy lyfte frågan om värvningspamfletten. Cathy menade att 
man får se skillnad på uppdraget att se över värvningspamfletten 
och uppdraget att göra en rasbroschyr. Monica ser också detta 
som två spår som får utredas som separata frågor. Heidi och 
Marianne har tagit uppdraget att ta fram en värvningspamflett och 
ett kostnadsförslag på tryckning. Rasbroschyren får anstå tills 
nästa verksamhetsår. 

• Agria Monica jagar kontaktperson på Agria om eventuell rabatt 
för medlemmar i rasklubben. 

  
 §12 
Nästa Möte Nästa möte beslutades 14 augusti klockan 19. 
  
 §13 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet och önskar alla 

en god sommar. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 


