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Protokoll nr 14/2013-2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
11/02-2014 

Närvarande: 
Monica Richard från punkten 8. 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson t.o.m. punkt 8 
Annelie Söderlund 
 

Ej närvarande: 
Heidi Brännland 
Cathy Magnusson efter punkt 8 

  
 §1 
Mötets öppnade Vice Ordförande Jan Lindén hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Monica mötesordförande från punkt 8. 
  
 §2 
Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 
 §3 
Protokollförare  Sekreterare AnnMarie Lindén 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 13/2013-2014 har tidigare godkänts och lades till 

handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • Från Wheatenterrierklubben. Enkät. Kändes inte angeläget för oss 

att svara på enkäten. 
• Studiefrämjandet. Inbjudan avseende kurs i Valberedningsarbete 
• SvTeK. Tack för medlemsrapport 2013 
• SvTeK. Kallelse till TerrierFullmäktige 2014. Monica hade tänkt 

åka. Varje rasklubb har en röst. Kan vi skicka fler än en? 
• SKK. Information om Nationellt dopingreglemente. Gäller från 1 

jan 2014. Diskuterades fler regler. Hur gör vi med dom. 
Beslutades om blänkare på hemsidan med länk till nya regler. 

• SKK. WHW terrier SRD 2013 och My Dog 
• SKK. BPH annonser till klubbtidningar 
• SKK. FK 131212. Protokollsutdrag §87 k. WestieAlliansen.pdf 
• Rasklubbsruta Hundsport 
• SKK. WHW terrier SRD 2013 komplettering från Gimo 

utställning 2013 
• SKK. Nytt FCI-arvode för domare 20140101 

 
  
 §6 
Utgående handlingar • Inga. 
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 §7 
Rapporter AU 

Inget att rapportera 
 
AUK 
Lägesrapport från Catharina i e-postform. Registreringarna av Westie för 
2013 stannade vid endast 182 Westie. För det nya året ser det positivt ut. 
Reidun Aldrin fortsätter med Årets Westie resultat. Marianne G fortsätter 
med Hanhundsanvändandet. 
 
Informationsansvarig. 
Annelie: Inget speciellt mer än att många ringer och frågar efter valpar. 
Det är säkert en eller två per vecka. 
 
Hemsidan. 
Konstaterades att annons ligger ute på hemsidan om officiella 
utställningen 2014. 
 
WestieNytt 
Eva-Marie fortsätter som redaktör. Manusstopp för nummer 1/2014 är satt 
till 16 februari. Artikeln om BPH skickas först till styrelsen innan det går 
till WestieNytt för publicering. 
 
Lokalklubbar 
ÖstWestie har haft årsmöte den 1 februari.  
SydWestie har haft årsmöte den 2 februari. 
Påskynda om årsmötesprotokollen. Båda klubbarna har gått något i förlust 
på sin budget. Ingen av klubbarna hade ansökt om aktivitetsbidrag för 
2013. Upp till 2.000 kronor.  
 
Kontaktombud 
Annelie. Väst skall ha pälsvård/trimkurs i helgen. 4 anmälningar har 
inkommit. Planerad promenad i mars. 
 
Utställningskommittén.  
Utställningskommittén har gått ut med annonsering på hemsidan. 
Sydwestie har dragit igång med ett ”inför-möte”. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy rapporterade det ekonomiska läget och budget 2014. 

Beroende på tidsbrist ajournerades budgetfrågan till eget möte. Tid 18.00 
nästa söndag 16/2. 
Diskuterades trimlistan. Frågan lämnades till beredning. 
Diskuterades förrådsfrågan. Jan och AnnMarie inventerar förrådet 
tillsammans med Linda. 
Diskuterades högre kostnader från Terrierklubben. 
Aktivitetsbidrag till lokalklubbarna diskuterades. Beslutades om 
retroaktiva utbetalningar för 2013 att utbetalas under 2014. 
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 §9 
Årsmötet Förberedelser  

Dagordning länkas på hemsidan. AnnMarie. 
Rapporter.  
AnnMarie om AUK. Under bearbetning. Glöm ej registreringar för 2012 
från förra årsmötet. 
Verksamhetsberättelse o verksamhetsplan Monica. Utställningskommittén 
Nicke.  
En inkommen motion från medlem. 
En utlagd proposition från styrelsen 
Diskuterades valberedningens förslag samt årsmötesordförande. 
Diskuterades medlemsavgiften för 2015. 

  
 §10 
Övriga frågor Inga. 
  
 §11 
Nästa Möte Nästa ordinarie möte bestämdes till den 23 februari i samband med 

årsmötet. 
  
 §12 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
	  


