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Protokoll	  nr	  02/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-02-11 

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 gicks igenom och godkändes.  
  
 §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 01/ 2013 gicks igenom och godkändes. 
  
 §4 
Inkomna handlingar Auktorisation exteriördomare 

Pressmeddelande angående registreringsstatistik 
Årsstatistik 2012 
Föredragningslista CS nr 1-2013 
SvTeK protokoll 11 2012-13 
Reseersättning SKK 
Ny videoguide Anmäl till tävling och information på engelska 
Kallelse till Terrierfullmäktige 2013 
Hjälp till utställningar? 
Angående tävlingsort i SBK tävling 
Utbildning i föreningsteknik 
Agilityns framtid 
Avliden Hedersledamot 
Kallelse till TF 2013 
Information från Studiefrämjandet: Cathy Anneli och Monica anmäler sig 
till utbildningen. 
Disciplinnämndens beslut 
SvTeK protokoll nr 2012-13 
SRD 2012 och My Dog 2013 WHW terrier 
Brev från AUK där man meddelar att man kommer att avsluta sitt  
adjungerande uppdrag den 15 mars 2013. Brevet bilägges protokollet. 

  
 §5 

Rapporter AU: Inget att rapportera 
AUK: Förslag till utskick till uppfödarna avseende uträkning av 
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utställningsprocenten har inkommit från Lena Backman (representant för 
AUK). Styrelsen godkände förslaget till utskick. Förslaget bilägges 
protokollet.  Lena Backman bifogade också en engelsk version på regler 
för uppfödarlistan samt valphänvisning vilka kan publiceras på hemsidan. 
Diskuterades frågan om utställningsprocenten skall räknas på 5 eller 10 
år.  Styrelsen bordlade frågan och hänvisar till uppfödarmötet i höst.    
Informationsansvarig: Hänvisar till Westie Nytt. 
Webmaster: Inget att rapportera. 
WestieNytt: Nästa nummer av tidningen kommer i vecka 13. Annonser 
önskas till tidningen. Vår nya redaktör är mycket ambitiös och tycker 
jobbet med tidningen roligt.  
Lokalklubbar: SydWestie har tillsatt en ny styrelse. 
Kontaktombud: Inget att rapportera. 
Utställningskommittén: Domaren till årets officiella utställning är under 
kontroll. Man jobbar för fullt med programmet till utställningen. Däremot 
önskar Nicke besked från ”Skåne” huruvida de har möjlighet att arrangera 
officiella utställningen 2014. Verksamhetsberättelse kommer inom kort.   

  
 §6 
Utgående handlingar Inget att rapportera 
  
 §7 
Ekonomi/ Budget Styrelsen gick igenom budgeten och godkände densamma för 2013. 
  
 §8 
Uppfödarmöte 2013 Styrelsen diskuterade offerten från Scandic som man tyckte var för dyr. 

Diskuterades om föreläsningen skulle vara ”öppen” för samtliga 
medlemmar till självkostnadspris.  

  
 §9 
Årsmöte 2013 Det har inkommit fyra motioner till årsmötet. 

Motion nr 1, Förslag till ändring av regler för tillsättning av domare. 
Insänt från Utställningskommittén. Styrelsen bifaller motionen. 
Motion nr 2, Årets uppfödare insänt av Marianne Grankvist och Ann-Jose 
Jenebring. Styrelsen bifaller motionen. 
Motion nr 3, Årets Westie insänt av ÖstWesties styrelse. Styrelsen 
hänvisar till motion nr 2 och ger delvis bifall till motionen. 
Motion nr 4, avfärda punkt 6 i ”Regler för uppfödarlistan” insänt av 
Helena Wikström. Styrelsen hänvisar motionen till uppfödarmötet 2013. 

  
 §10 
Förslag till trimkurs Det har inkommit en skrivelse avseende trimkurs från ÖstWestie. 

Styrelsen ser mycket positivt på detta och diskuterade hur man kan stötta 
detta förslag. Beslutades att hänvisa frågan till efter årsmötet och till den 
nya styrelsen.   

  
 §11 
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Övriga frågor Inga övriga frågor. 
  
 §12 
Nästa möte Nästa möte blir före årsmötet den 23 februari klockan 13.00.  
  
 §13 
Mötets avslutning Birgitta tackade alla för kvällens givande diskussioner och avslutade 

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


