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Protokoll	  nr	  10/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-09-11 

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

Ej närvarande: 
	  

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

telefonmöte. 
  
 §2 
Fastställande av 
dagordning 

Dagordningen fastställdes av mötet. 

 §3 
Protokollförare  Vice ordförande tillika ständige protokollföraren Jan Lindén 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 9/2013 godkändes med vissa ändringar och lades till 

handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar Inkomna handlingar WestieAlliansen 20130815-20130911 

 
• SvTeK, Inbjudan till Anatomikurs och bedömningskurs 
• SKK, Inbjudan Rasklubbtorget 
• SKK, Agrias försäkringsstatistik 
• SKK, Packinbjudan Hundmässan 
• SvTeK, Länsklubbarnas utställningar 2016 
• SvTeK, Grundutbildning Avelsfunktionärer anmälan senast 6 

september 
• SKK, Kurs för blivande utställnings och administratörer CUA 
• SvTeK, Stipendium förlängd ansökningstid 30 september 
• SvTeK, Domarförslag 2014 senast 15 september 
• SKK, Stambokföring av officiella resultat Agility 
• SvTeK, Auktorisation exteriördomare 
• SKK, CS nr4 2013 
• SvTeK, Protokoll 5 och 6 2013-14 
• SKK, 1 oktober låser	  SKK	  utställningsprogram	  för	  2014	  

	  
Diskuterades	  SKK	  kurserbjudande	  och	  stipendiefrågan.	  
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 §6 
Utgående handlingar Utgående handlingar WestieAlliansen 20130815-20130911 

 
• 20 augusti-13 till Uppfödare avseende Valpar	  

  
 §7 
Rapporter AU 

Inget att diskutera. 
 
AK/UK 
Ansökan till uppfödarlistan. 
Inkommen ansökan om att delta på uppfödarlistan. Beslutades att i 
avvaktan på beslut från SKK uppta Katarina Nodemar kennel Hopscotch 
Castle interimistiskt på uppfödarlistan. 
 
Informationsansvarig. 
Läget är lugnt. Finns inte så många valpar just nu. Dock är det många som 
ringer och är intresserade av Westievalpar. 
 
Hemsidan 
Inget omedelbart att ta upp. Positiva omdömen om hemsidan kommer till 
vår kännedom. 
 
WestieNytt 
Tidningarbetet löper på. Redaktören saknar dock lite input från uppfödare 
och medlemmar. Tidningen kommer ut den 30 september. 
 
Lokalklubbar 
Vi tackar ÖstWestie för den fantastiska uppslutningen kring vår Officiella 
utställning. 
 
Kontaktombud 
Heidi, Nordvästra Skåne/Halland: Inget utöver det vanliga. 
 
Utställningskommittén. 
Avrapportering WA-utställningen 2013. 
Trevligt runt ringen. Positiv och god stämning. Trots regnet var alla på 
gott humör. En stor eloge till alla som ställt upp. Formerna och vem som 
gör vad behöver diskuteras vidare under verksamhetsåret i styrelsen. 
 
WA-utställningen 2014 
Datum och plats är nu klart men domarförslag saknas fortfarande. En 
tilltalad domare har tyvärr tackat nej. Vi jobbar vidare för att få fram 
förslag före den 15:e september. Årets domare skall komma in med tre 
nya förslag till utställningen 2015.  
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WA-utställningen 2015 
Datum och plats 2015. Sista datum för anmälan är den 15 november. 
Diskuterades 
Hur vi kan förbättra förutsättningarna för utställningskommittén. 
Styrelsen arbetar vidare med tankarna. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy avrapporterade det ekonomiska läget. Vi ligger bra till på de 

flesta punkter. 
  
 §9 
Agria Avrapportering av Monica. 

Utestående fråga avseende möjlighet att få 10 % rabatt på Agria-
försäkringen genom att vara medlem i WA. Agria svarade att de höll på 
med förhandlingar med Terrierklubben vilket nu är klart, och utfallet blev 
att Agria-rabatten gäller även för de som väljer att vara med i 
Terrierklubben men inte i SKK. Däremot räcker det inte med medlemskap 
i rasklubb. Det nya avtalet gäller from 1 jan 2014. 

  
 §10 

Uppfödarmötet 2013 Planering 
Cathy håller kontakterna med SvTek om deltagande vid mötet. 
Cathy håller vidare kontakter med Såstaholm kring förläggning och 
skaffning. 
 
Premune 
Premune vill komma och göra en dragning på ca 15 minuter avseende sitt 
program om allergi. Detta i samband med Susanne Åhmans föredrag. 
Styrelsen beslutade att tillmötesgå Premune. 
 
Transfer 
Hur tar vi oss från anslutningspunkter i Stockholm till Såstaholm. Finns 
det folk som kan köra eller hur gör vi det? Cathy kollar med Såstaholm 
om de kan bistå med transfer. 
 
Program 
Separat möte avseende hela programmet. Beslutades till den 23 september 
klockan 19.00. 
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 §11 
Övriga frågor Inga. 
  
 §12 
Nästa möte Beslutades om ett fysiskt möte i samband med uppfödarmötet. Den 26 

oktober 0900. 
  
 §13 
Mötets avslutning Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 


