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Protokoll	  nr	  11/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
26-10-2013 

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 mötet. Fysiskt möte på 
Såstaholm. 

  
 §2 
Fastställande 
av 
dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 §3 
Protokollföra
re  

Vice ordförande Jan Lindén 

  
 §4 
Föregående 
protokoll 

Protokoll nr 10/2013 godkändes och lades till handlingarna. 

  
 §5 
Inkomna 
handlingar 

• SvTeK,	  protokoll	  nr	  7	  2013-‐14	  
• SKK,	  Ansökta	  tävlingar	  för	  år	  2014	  
• SKK,	  Utbildning	  i	  föreningsteknik	  
• SKK,	  Icke	  hänvisning	  
• SvTeK,	  Ansökan	  om	  officiell	  utställning	  2016	  
• SKK,	  Protokoll	  nr	  4	  2013/DN	  
• SKK,	  Rasdata	  på	  CD	  
• SKK,	  SRD	  vid	  inofficiella	  utställningar	  
• SKK,	  Hundavel	  i	  teori	  och	  praktik	  
• SKK,	  Information	  om	  Studiefrämjandet	  i	  Stockholm	  
• SKK,	  BPH	  
• ÖsTeK	  Nordic	  Terrier	  Show	  
• SKK,	  Informationstexter	  kastrerad	  hund	  
• SKK,	  SKK:s	  Uppfödarutbildning	  
• SKK,	  Stipendium	  för	  funktionärer	  inom	  SKK:s	  jaktprovsverksamhet	  
• SBK,	  Inbjudan	  till	  distriktskonferens	  RallyLydnad	  
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• Petter	  Rösok,	  Fråga	  om	  valp 
• Åsa	  Brahm,	  SLU. 
• Fråga	  från	  Meg	  Eddison-‐Bergquist. 

  
 §6 
Utgående 
handlingar 

Inga. 

  
 §7 
Rapporter AU 

Inga rapporter. 
 
AK/UK 
Inga rapporter 
 
Informationsansvarig. 
Anneli. Redovisade en uppfödarfråga. Diskuterades valp-situationen. 
 
Hemsidan. 
Diskuterades layout och lite julanknytning. Omplacering av RAS på hemsidan. 
 
WestieNytt 
Diskuterades annonser till julnumret. Vi hoppas på att fler inkommer. Manusstopp för 
tidningen den 2 november. 
 
Lokalklubbar 
Inga rapporter. 
 
Kontaktombud 
Inga rapporter 
 
Utställningskommittén:  
Diskuterades Utställningen 2016. Nicke har föreslagit Stockholmsområdet den 28/5. 
Med anmälan senast 15/11 2014 till SKK. Styrelsen utreder plats och datum vidare. 
 
Bemanning av montern på Stora Stockholm. 
Vi måste se till att schema upprättas schema i god tid. Diskuteras återigen 
utställningspriser på westievaror. Att reducera priserna vid exempelvis Stora Stockholm 
måste kunna ses som goodwill för rasen. 
 
Domare 2014. 
Domaren är klar. Steve Owen från kennel Egremont. Monica informerar om domaren 
vid uppfödarmötet. Vi bokar en uppstart med SydWestie i början av året. Diskuterades 
hur vi skall göra med vandringspriserna. Intresset för att ta med sig priset hem verkar 
begränsat. Kanske bättre att avsluta priset. 
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 §8 
Ekonomi • Utställningen gick på plus, vilket är jätteroligt. 

• Anmälningsavgifterna från uppfödarmötet har kommit in.  
• Enkäten från WestieNytt blev rätt dyr men var nödvändig. I övrigt lugnt på den 

ekonomiska fronten. 
  
 §9 
Uppfödarmöt
et 2013 

Diskuterades sista planeringen – genomförandet. Vem gör vad. 

  
 §10 
Shoppen  Vem tar över shopen efter Susanne? Beslutades att ställa frågan vid uppfödarmötet och 

hoppas på gott svar. 
  
 §11 
Övrigt Diskuterades pamfletten. 

Vi skall börja förbereda årsmötet 2014, som enligt stadgarna ska hållas i februari, och 
ta kontakt med sammankallande för valberedningen i god tid. 

  
 §12 
Nästa möte 4 december klockan 19.00. Telefonmöte. 
  
 §13 
Mötet 
avslutas 

Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 

  
  
 	  

…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
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