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Protokoll	  nr	  9/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-08-14 

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  Ständige protokollföraren Jan Lindén 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 8/2013 godkändes och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar Inkomna	  handlingar	  Westiealliansen	  20130613-‐20130814	  

	  
• SvTeK	  Viltspårkurs	  KM	  
• Utställningar	  2015	  (senast	  1	  juli)	  
• SKK	  DN-‐beslut	  maj	  2013	  
• SKK	  Icke	  Hänvisning	  juli-‐13	  
• SKK	  Samarrangemang	  Morokulien	  
• SKK	  Auktorisation	  exteriör	  domare	  
• SKK	  Inbjudan	  att	  delta	  på	  AKC/Eukanuba	  National	  Championship	  

14-‐15	  dec	  2013	  
• SKK	  CS	  nr	  3-‐2013	  
• SKK	  Inbjudan	  till	  grundläggande	  utbildning	  för	  ordförande,	  

sekreterare	  och	  kassör.	  Anmälan	  senast	  18	  oktober	  
• SvTeK	  Domarförslag	  2014	  Rasklubbarna	  
• SvTeK	  Protokoll	  3	  och	  4	  2013-‐14	  
• SvTeK	  Nya	  regler	  om	  MH	  och	  MT	  
• SKK	  Annonsmaterial	  för	  årets	  bragdhund	  
• SKK	  CS	  nr	  4	  2013-‐	  föredragningslista	  
• SvTeK	  Utställningar	  som	  inte	  stambokförs	  
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Diskuterades	  på	  punkten:	  
	  
Utställningsarrangör.	  Glöm	  ej	  skicka	  in	  till	  katalogen.	  
Domare	  senast	  15	  september.	  	  
	  
Vi	  tar	  upp	  frågorna	  på	  punkten	  utställningen.	  

  
 §6 
Utgående handlingar Domarinbjudan 2013. 
  
 §7 
Rapporter AU 

Beslut inköp av textilvaror 2826 kr. Kassar och kuddar inköpta för 
utställning och uppfödarmötet. Kul att ha lite nytt utanför sortimentet. 
Hoppas på en liten förtjänst. 
 
Tryck av medlemspamflett 2500 kr. 
Pamfletten har passerat styrelsen utan större krav på förändringar. 
Beslutades att ta kostnaden.  
 
AK/UK 
Hälsoenkäten. 
59 enkäter har kommit in. Hur kan vi komma upp i de nödvändiga 400? 
Monica kommer att skicka ut uppmaning till uppfödarna. Kanske en 
blänkare i nästa WestieNytt samt att vi tar upp frågan på uppfödarmötet så 
att alla förstår hur viktigt det är. Bör komma in under hösten.  
 
Informationsansvarig. 
Anneli: Enligt Monica inget att rapportera. 
 
Hemsidan. 
Rullar på. Hittar vi fel så rättar vi detta. Mycket beröm kommer in. 
 
WestieNytt 
Lägesrapport från Cathy. 
Det har varit tunt med inlägg. Möjligt att det kommer in mer innan den 23 
augusti. Temat för numret är ju träning med hundar. 
 
Lokalklubbar 
Inget särskilt. Alla verkar ligga lågt inför utställningen på Såstaholm. 
 
Kontaktombud 
Inget att rapportera. 
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Utställningskommittén. 
Vi har till dags datum 84 hundar vilket är kanonbra och därmed full ring. 
Anmälningsavgifterna börja flyta in. Monica påminde om att anmälda 
deltagare är sekretess fram till utställningsdagen. Formalia kring officiella 
utställningen diskuterades. 
Priser från RC. AnnMarie och Jan har kontaktat RC. 
HP Glas. Behöver utredas hur många glas som finns. Cathy reder ut. 
Mottagande av domaren. Nicke tar hand om domaren 
Ringsekreterare. Under beredning. 
Rosetter. AnnMarie har lämnat rosetterna till Cina. 
Vandringspriserna. De som har priser bör påminnas om att dessa skall tas 
med till utställningen. 
Diskuterades inköp av domarpresent. Uppdrogs Heidi att köpa in enligt 
förslag. 
Utställningskatalogen. AnnMarie löser frågan 
 
Datum och plats för utställningen 2014 o 2015 samt domarförslag. 
Godkänt för nytt datum och plats. Datumet verkar dock i efterhand inte så 
bra. Vi tror inte vi kan konkurera med Världsutställningen i Helsingfors. 
Nytt förslag just nu är 3 maj 2014. Svårt att hitta nya luckor nu när de 
flesta har lagt ut sina utställningar. Vi utreder förutsättningar för 
Frostavallen under detta datum. Beslutet kommer naturligtvis även att 
påverka domarfrågan. Monica kommer att kontakta Nicke för att be årets 
domare om förslag på tre domarförslag för 2015 ASAP. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy rapporterar att ekonomin är god. Inga speciella märkvärdigheter.  
  
 §9 
Medlemsrekrytering Pamflett framtagen. Viktigt att vi talar för varan och försöker värva 

medlemar med hjälp av pamfletten. Viktigt att hitta rätt kanaler för att 
fånga upp valpköparna efter att första ettårsmedlemskapet gått ut. 

  
 §10 
Planering Uppfödarmötet Vi måste börja planera för ett aktivt program. Vi kommer inte att hinna 

med alla aktiviteter vi diskuterat. Nu gäller att hitta de viktigaste 
punkterna. Monica kommer med underlag att ta ställning till. Cathy 
kontaktar Lennart Nordlund, SvTek som eventuell deltagare på söndagen. 

  
 §11 
Nästa Möte Beslutades till 11 september 2013 klockan 19. 
  
 §12 
Mötet avslutas. Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
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…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 


