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Protokoll nr 13/2013-2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
15-01-2014 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Annelie Söderlund 
Catharina Hasselgren, AUK, punkterna 
1-3, 7, 9 
 

Ej närvarande: 
Anneli Söderlund, punkterna 1-3, 
7, 9 
 

  
 §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 12/2013 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • STOKK, Event helg Solvalla 

• SvTeK, Utställningar 2014 
• SKK, DN Beslut 
• SvTeK, Checklista officiella utställningar inom SvTeK. 
• SKK, Supplement samt information till utställnings och 

championatregler gällande from 1 januari 2014 
• SKK, Icke hänvisning 
• SvTeK, protokoll nr 9-10 2013-14 
• SvTeK, Julhälsning 
• SKK, Auktorisation exteriördomare 
• SKK, CS nr 713 
• SKK, DN beslut 121-2013 
• SKK, Katalogisering av artiklar från ras och specialklubbarnas 

tidskrifter 
• SKK, Information BPH januari 2014 
• SKK, protokoll Kennel Fullmäktige 2013 
• Tackkort från Ulla Rylander 

 
Diskuterades frågor om BPH. AnnMarie och Annelie tar tag i frågan. 

  
 §6 
Utgående handlingar • Svar till eventhelgen på Solvalla. 
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 §7 
Rapporter AU 

Inget 
 
AUK 
- Catharina rapporterar läget. Ny kommittémedlem, Bengt-Åke 
Gummesson. Ingegärd Grünberger och Helena Wikström fortsätter arbetet 
med Hälsoenkäten. Arbetsordningen för AUK behöver modifieras på 
några punkter.   
-Hanhundsanvändandet: Marianne Grankvist fortsätter med uppdatering. 
 
Årets Westie 
Reidun Aldrin fortsätter att följa och beräkna utställningsresultaten. 
 
Informationsansvarig. 
Annelie: Inget som ligger utanför det löpande.  
 
Hemsidan. 
Beslutades att Monica kontaktar Lena Tamm för att se om hon vill 
fortsätta som webmaster under 2014. 
 
WestieNytt 
Nummer 1/2014 skall bla handla om Årets Westie. Hedi jagar bilder. 
Ann-Marie och Anneli skriver lite om BPH. Manusstopp 16 februari. 
Försöker även få med rapport från årsmötet. Monica kontaktar redaktör 
Eva-Marie angående det fortsatta uppdraget som redaktör för 2014. 
 
Lokalklubbar 
ÖstWestie har årsmöte den 1 februari. 
SydWestie har årsmöte den 2 februari. 
 
Kontaktombud 
Inget särskilt utöver de vanliga aktiviteterna. 
 
Utställningskommittén.  
Inga rapporter från Nicke. Annonser måste ut för officiella utställningen 
den 3 maj. Sydwestie påbörjar jakten på sponsorer. Monica kontaktar 
Nicke ang annons till WestieNytt och TerrierPosten samt on-lineanmälan 
på hemsidan. Tillgången på HP-glas på tapeten igen. Mikael Brisk 
inventerar. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy avrapporterade det ekonomiska läget. Rapporten utskickad tidigare. 

Månadsrapporten ger en hint om hur bokslutet ser ut. Intäkterna ökat. 
Största enskilda utgiften under året är sponsringen av uppfödarmötet.  

  
 §9 
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Terrierposten Nummer 2/2014 Terrierposten kommer att vara en rasspecial för Westie. 
Mötet beslutade utse Catharina som ansvarig. Vi behöver texter och 
bilder. Sista datum för manus 1 maj.  

  
	   	  



  WestieAlliansen 
  Rasklubben för West Highland White Terrier 
 

 

	  

	  

WestieAlliansen 
c/o	  AnnMarie	  Lindén	  
Klubbvägen	  5	  
182	  57	  DANDERYD	  

TELEFON:	  
070-‐2715005	  

BANKGIRO:	  
5332-‐0123	  
PLUSGIRO:	  
70	  93	  26	  –	  3	  

WEBB:	  
www.westiealliansen.se	  
sekreterare@westiealliansen.se	  

	  
Sida	  4	  av	  4	  

 §10 
Årsmötet Dags att djupdyka i förberedelserna. Diskuterades formalia- och 

ansvarsfrågor. Styrelsens propositioner och ev motioner måste vara 
styrelsen tillhanda senast den 7 februari. Senast den 16:e febr skall allt 
material vara klart hos AnnMarie för kopiering. Cathy kopierar sitt 
material själv. Ann-Marie lägger ut dagordningen på hemsidan. 
 

  
 §11 
Hälsoenkäten. Styrelsen fick en lägesrapport av Monica som varit i kontakt med 

Ingegerd. Inväntar enkäter ytterligare någon månad, sedan vidtar 
sammanställning av materialet. 

  
 §12 
Övriga frågor Inga. 
  
 §13 
Nästa möte Nästa möte beslutades till den 11 februari klockan 19.00  
  
 §14 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 
	  


