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Protokoll	  nr	  01/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-01-07 

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

Ej närvarande: 
	  

  
 §1 
Mötets öppnade Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna till kvällens 

telefonmöte. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes med tillägget Årets Westie under punkt 10. 
  
 §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 10/ 2012 gicks igenom och godkändes. 
  
 §4 
Inkomna handlingar Angående  prisrosetter och priser 

SvTeK:s anslagstavla 
SvTeK protokoll 9,10 2012-2013 
Viltspår SvTeK KM 
Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH 
Nyheter från Svenska Mässan i Göteborg 
Rasklubbruta Hundsport 
Viktig info till specialklubbar, avtalsanslutna klubbar 
Viktig info-Supplement 
PÅMINNELSE, Inbjudan avelskonferens 16-17 mars 2013 
Julhälsningar 
CS protokoll 
Brita Tellow, fel uppgifter på hemsidan 

  
 §5 
Rapporter AU: Inget att rapportera 

AUK: Inget att rapportera 
Informationsansvarig:  Material till Terrierposten är inskickat. 
Webmaster: Styrelsen ser gärna att Lena Tamm får förnyat förtroende att 
även detta år sköta hemsidan. Resultatet från Göteborgsutställningen blev 
tyvärr fel rapporterad till hemsidan. Styrelsen diskuterade att få till en 
policy och rutin samt gav Heidi i uppdrag att kontrollera resultaten och 
löpande rapportera till webmaster. 
WestieNytt: Nästa nummer av tidningen kommer att publicera Årets 
Westie. Resultaten från Stockholm och Göteborg kommer med. Även en 
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presentation av årets domare till den officiella utställningen kommer med 
i numret.  
Lokalklubbar: ÖstWestie rapporterar att de inte kommer att anordna 
någon inofficiell utställning i år. De kommer att ha sitt årsmöte i januari.  
SydWestie har problem att få intresserade till styrelsen. 
Kontaktombud: Inget att rapportera. 

  
 §6 
Utgående handlingar Inbjudningsbrev och kontrakt skickat till Jan Kabel. Jan Kabel dömer  

Westiealliansens officiella utställning den 31 augusti 2013. 
  
 §7 
Ekonomi Ekonomin i balans. Vi ligger strax under 800 medlemmar. Kostnaden för 

westiebroscherna gick på 25.000 kronor. Avgiften till SKK skall betalas 
in. 

  
 §8 
Uppfödarmöte 2013 På gång. Beslutades att AnnMarie bokar lokal på Scandic Hotell.  
  
 §9 
Årsmöte 2013 Diskuterades upplägget till årsmötet. Dagordning, verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan skriver Birgitta. Lena Backman och Ulrika Olsson 
(AUK) ordnar verksamhetsberättelse avseende AUK. Bokslutet ordnar 
Cathy. 

  
 §10 
Årets Westie 2012 Diplom skall ordnas att utdelas på årsmötet. 
  
 §11 
Övriga frågor Inga övriga frågor. 
  
 §12 
Nästa möte Nästa möte sker den 11 februari klockan 19.00 som telefonmöte. 
  
 §13 
Mötets avslutning Birgitta tackade alla för kvällens givande diskussioner och avslutade 

mötet.  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Birgitta Ekbom 
Sekreterare Ordförande 
 


