
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 12/2013, WestieAlliansens 
styrelsemöte

Datum
26-11-2013

Närvarande:
Monica Richard
Jan Lindén
Anne-Marie Lindén
Cathy Magnusson
Heidi Brännland
Anneli Söderlund
Cicki Ekh, valberedningen, §13

Ej närvarande:

§1
Mötets öppnade Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2
Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3
Protokollförare Vice ordförande Jan Lindén

§4
Föregående protokoll Protokoll nr 11/2013 godkändes och lades till handlingarna.

§5
Inkomna handlingar • SvTeK, protokoll nr 8 2013-14

• SvTeK, Inbjudan till Terrierfullmäktige 5-6 april 2014 i Göteborg
• Tack från Lennart Nordlund
• SvTeK, Uppfödarmedaljer och Förtjänsttecken. Förslag inlämnat 

senast 15 november 2014
• SKK, SRD revidering WHW Terrier återkoppling senast 25 

november.
• Brev från Brigita Kremser

§6
Utgående handlingar Inga.

§7
Rapporter AU

Inköp av nya varor till shopen, kuddar och kassar. Blomma till begravning.

AK/UK
Beslut: återgång till en kommitté för Avels- och Uppfödararbetet (AUK). 
Till sammankallande i AUK beslutade styrelsen utse Catharina Hasselgren. 
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Uppfödarlistan: Mötet fastställde ett interimistiskt beslut att införa kennel 
Hopscotch Castle på uppfödarlistan.

Informationsansvarig.
Annelie: Mestadels valpförfrågningar.

Hemsidan.
Fungerar bra, snabba uppdateringar.

WestieNytt
Tidningskommittémöte i söndags. Fått in flera annonsörer till julnumret i år. 
Tidningen ska komma ut till medlemmarna  v 51.

Lokalklubbar
Östwestie och Sydwesties årsmöten är inbokade och ligger före 
huvudstyrelsens. Höstaktiviteter har genomförts både i Öst- och Sydwestie 
med bra uppslutning. Problem med ett pass med bemanning av montern på 
Stora Stockholm. Rekommenderas att använda Östwesties Facebook-sida.

Kontaktombud
Diskuterades Westie i Wäst som är på gång med en del aktiviteter under 
våren 2014. Uppstart med kontaktombud som håller i aktiviteterna för att 
sedan ev återuppstå som lokalklubb.

Utställningskommittén. : 
Anmälan för 2016 inlämnad, i Stockholmsområdet den 28/5. Eva Joelsson 
ingår numera i Utställningskommittén. 

§8
Ekonomi Tendenserna i resultatet börjar skönjas. Intäkterna för medlemsavgifterna 

verkar sjunka något. Utställningen gick med bra överskott.

§9
Uppfödarmötet Styrelsen diskuterade de punkter som varit föremål för vägledande 

diskussioner på uppfödarmötet. Styrelsen fattade beslut i de olika frågorna 
enligt nedan. 

Hanhundskavalkaden
Beslut: Hanhundskavalkaden upphör. Styrelsen samråder med webmaster 
om ev utökning av informationen kring respektive hanhund i det befintliga 
dokumentet ”Använda hanhundar”.

Domare till WestieAlliansens officiella utställning
Beslut: Ingen ändring av tidigare beslut dvs innevarande års domare ger tre 
förslag på domare till kommande utställning.  Domaren ska ha sin hemvist i 
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rasens ursprungsland dvs Storbritannien. Slutligen fastställs val av domare 
av styrelse eller adjungerad.

Årets Westie
Beslut: Styrelsen beslutade om en utökning av titlar vilket innebär att 
förutom Årets Westie, utses även Årets Tik, Årets Hane, Årets Veteran och 
Årets Uppfödare. Poängberäkningen görs som tidigare på sju utställningar 
men med nya regler för poängberäkningen. Regler för poängberäkning 
biläges protokollet i Bilaga 1   .

Uppfödarlistan
Beslut: Beslutades om nya och färre regler för uppfödarlistan i enlighet med 
till protokollet bilagd Bilaga 2   .
Deltagande på Uppfödarmöte: Vid flera delägare i kennel godkänns 
deltagande av en av kenneldelägarna.

Valphänvisningen
Beslut: Styrelsen beslutade om nya regler för valphänvisning i enlighet med 
till protokollet bilagd Bilaga 3  .
Styrelsen valde efter diskussioner i frågan att harmonisera reglerna med 
SKK:s rekommendationer. Styrelsen menar också att beslutet går i linje 
med styrelsens målformulering för att utveckla och bredda rasen. 

Hanhundsanvändningen.
Beslut: Styrelsen rekommenderar dokumenterad uppföljning av 
avkommorna när ny hanhund sätts i avel.
Rekommendation i enlighet med till protokollet bilagd Bilaga 4  .

§10
Shopen Kristina Ekstrand tar över förvaltningen av shopen. Kristina är mycket 

intresserad och har många nya idéer.

§11
Årsmötet Styrelsen diskuterade formalia för årsmötet och startade arbetet med att 

förbereda årsmötet som äger rum söndagen den 23 febr 2014 kl 13.00 i 
STOKK´s lokaler i Stockholm.
Ev motioner (skriftliga) ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 febr 2014.
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§12
Valberedningen Valberedningens sammankallande Cicki Ekh informerades om 

mandatperioderna för nuvarande ledamöter och i och med detta startar 
valberedningens arbete inför årsmötet.

§13
Nästa möte Nästa möte beslutades till den 15 januari kl. 19.00.

§14
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

…………………………………….. ……………………………………….
Jan Lindén Monica Richard
Vid pennan Ordförande
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Bilaga 1

Poängberäkning för Årets Westie from 2014-01-01
Förutsätts medlemskap i WestieAlliansen och beräknas på 7 utställningar.

Officiell utställning

BIR : 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i rasen.

BIM : 1 poäng per slagen konkurrent i samma kön.

2 bh/bt: 1 poäng per slagen konkurrent i samma kön.

3 bh/bt: 1 poäng per slagen konkurrent i samma kön.

4 bh/bt: 1 poäng per slagen konkurrent i samma kön.

WA Officiella Utställning 
BIR 40 poäng

BIM 35 poäng

2 bh/bt 30 poäng

3 bh/bt 28 poäng

4 bh/bt 26 poäng

 
Den som inte vill vara med meddelar skriftligen (mail) till WA.

WA inofficiella rasspecialer
BIR 25 poäng

BIM 20 poäng

2 bh/bt 15 poäng

3 bh/bt 13 poäng

4 bh/bt 11 poäng

Årets Veteran
BIR veteran: 1 poäng per slagen konkurrent i rasen.

BIM veteran: 1 poäng per slagen konkurrent i samma kön.

Alltid 1 poäng till BIR och BIM även om deltagaren är ensam i sitt kön.

Årets Tik och Årets Hane
Beräknas på 7 utställningar.

Årets Uppfödare

Minst 3 och max 7 olika svenskuppfödda hundar med CK. De 7 bästa resultaten på uppfödningarna 
räknas. 



Bilaga 2

Regler för uppfödarlistan, gäller from 2013-12-01.

1. Uppfödare på uppfödarlistan ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, 
Svenska Terrierklubbens och WestieAlliansens (WA) regler, men också Jordbruksverkets regler samt 
rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser. Olika kommuner har olika 
regelverk. Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.
(Se SKK:s hemsida "Regler, Riktlinjer & Lagar" samt SKK:s avelspolicy). 

2. Uppfödare ska vara medlem i WestieAlliansen vilket styrks med inbetald medlemsavgift. 
Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige. Om kenneln har 
flera delägare ska samtliga vara fullbetalande medlemmar i WestieAlliansen.

3. Uppfödare på uppfödarlistan ska närvara på minst vartannat uppfödarmöte.

4. Uppfödare som önskar stå på listan anmäler sig genom att fylla i WestieAlliansens 
ansökningsblankett. Likaså anmäler uppfödaren om han/hon inte önskar kvarstå. 

5. Brott mot SKKs grundregler vilket leder till avstängning från SKK, leder också till avstängning från 
WestieAlliansen. Under tid som WestieAlliansen inväntar SKKs beslut på straff gäller avstängning 
från WestieAlliansen.



Bilaga 3

Regler för valphänvisning gällande from 2014-01-01

1. Uppfödare ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, Svenska 
Terrierklubbens och WestieAlliansens (WA) regler, men också Jordbruksverkets regler samt 
rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser. Olika kommuner kan ha 
olika regelverk. Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.
(Se SKK:s hemsida "Regler, Riktlinjer & Lagar" samt SKK:s avelspolicy). 

2. Uppfödare ska vara medlem i WestieAlliansen för att få valphänvisning på WestieAlliansens 
hemsida . För ny medlem ska medlemsavgiften vara inbetald före parning. Om registrerad kennel har 
fler än en delägare ska samtliga delägare vara fullbetalande medlemmar. Uppfödare ska vidare vara 
bosatt och ha sin kennelverksamhet i Sverige.

3. Hane och tik som är registrerade i Sverige skall vara utställda med minst ”very good” i officiell klass 
(juniorklass, unghundsklass eller öppen klass) alternativt "very good" på officiell utställning i 
Norden eller på FCI- utställning i annat land. Kritik ska bifogas.
För importerade hundar som är meriterade i hemlandet skall meriterna verifieras.
För svenska hundar som ska para med utländska hundar, gäller att även den utländska hunden skall 
vara meriterad som ovan och att meriterna kan verifieras om hunden inte är Champion.
För svenskfödda och svenskägda hundar som används i avel utomlands och där avkomma 
registrerats i annat land gäller respektive lands regler.

4. WestieAlliansen rekommenderar att uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar i 
WestieAlliansen och betalar avgiften för första årets medlemskap. Välkomstbrev, medlemskort, 
WestieNytt samt klubbnål skickas till nya medlemmar.

5. Brott mot SKKs grundregler vilket leder till avstängning från SKK, leder också till avstängning från 
WestieAlliansen. Under tid som WestieAlliansen inväntar SKKs beslut om disciplinåtgärd gäller 
avstängning från WestieAlliansen.

6. Valpkullen kvarstår på listan för valphänvisning till dess valparna är sålda men ska uppdateras minst 
en gång i månaden genom uppfödarens försorg.

7. Uppfödare som uppfyller kraven för valphänvisning får också annonsera under "Valpar väntas".
Valpar som annonseras på WestieAlliansen hemsida ska vara uppfödda utifrån rekommendationerna i
”Raspecifika Avelsstrategier (RAS) för West  Highland White Terrier”   som är 
framtagna och beslutade av WestieAlliansen och Svenska Kennelklubben. (Reviderade 2009 och 
gäller till 2014). 

http://www.westiealliansen.se/uppfodare/dokument/RAS_revidering_2010-1_medSKKkommentar.pdf


Bilaga 4

WestieAlliansens rekommendation för ny hanhund som sätt i avel 

Hanhund får para fem tikar. Det åligger hanhundsägaren att utvärdera (dokumentera) varje ny kull 
när valparna blivit ett år. Testiklar, bett, ev. sjukdomar, hud, päls och utställningsresultat ska ingå i 
utvärderingen.

När hanhunden har parat fem tikar och den femte valpkullen är ett år, ska hanhundsägaren göra en 
sammanställning av resultatet. Dokumentationen är till för att hanhundsägaren ska kunna svara 
ärligt på frågor om sin hanhund.

Därefter lånar hanhundsägaren ut sin hund som denne själv vill, men följer den valpbegränsning 
som gäller, fn max 80 valpar.

Leasinghundar och utländska hundar omfattas inte av dessa rekommendationer.
För tikägare gäller att ställa de rätta frågorna till hanhundsägare, samt ha kontroll på vad man 
själv föder upp. Har man en tik som tex har lämnat Perthes  tidigare, bör man fråga om hanhunden 
lämnat det och kunna få ett ärligt svar. Ska man para en tik som haft valpar tidigare bör man själv 
veta hur de valparna blev.

Allt avelsarbete handlar om att försöka få så friska och mentalt och exteriört fullgoda valpar som 
möjligt, och tänka på avelshundarna och hur de passar ihop.
Detta är mellan hanhunds- och tikägare!

Rekommendationen gäller med omedelbar verkan i och med styrelsens beslut och justering av 
protokoll nr 11/2013.


