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Protokoll	  nr	  05/2013,	  WestieAlliansens	  styrelsemöte	  
	  

Datum 
2013-02-27 

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

Ej närvarande: 
	  

  
 §1 
Mötets öppnade Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna till kvällens 

telefonmöte och förklarade mötet öppnat. 
  
 §2 
Dagordning Dagordningen godkändes.  
  
 §3 
Föregående protokoll  Protokoll nr 04/ 2013 gicks igenom och godkändes. 
  
 §4 
Inkomna handlingar Skrivelse från Lena Backman 

Bamses Bollar 
Premune AB 

  
 §5 

Rapporter AU: Inget att rapportera 
AUK: AK, UK under beredning. Adjungering. SRD sammanställningen 
hjälper Ingegerd Grünberger till med. Valphänvisningen ansvarar Anna 
Wikström för. Hanhundsregistret ansvarar Marianne Grankvist för. 
Hälsoenkäten skall revideras Helena Wikström och Ingegerd Grünberger 
hjälps åt. Monica tar kontakt med Lena Backman för att informera sig om 
en del frågetecken.  
Informationsansvarig: Anneli åtar sig uppdraget som 
informationsansvarig 
Hemsidan: Alla webadresser måste ändras. Nya styrelsen måste 
presenteras på hemsidan Ordförande har som förslag att lägga till ”vuxna 
hundar till salu”. Diskuterades införd valphänvisning på engelska. 
WestieNytt: mycket material har kommit in till tidningen. Eva-Marie gör 
ett bra jobb.  
Lokalklubbar: Inget att rapportera 
Agria rabatt: Monica tar kontakt med Agria för att undersöka frågan. 
Utställningskommittén: Rekrytering pågår. Jan fick i uppdrag att 
kontakta Nicke. Styrelsen diskuterade huruvida Skåne har möjlighet att 
arrangera officiella utställningen 2014. Heidi tar kontakt med Mia.   
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 §6 
Utgående handlingar Inga utgående handlingar 
  
 §7 
Ekonomi Med årsmötet så nära inpå fanns inget nytt att rapportera. 
  
 §8 
Uppfödarmöte 2013 Styrelsen beslutade att årets uppfödarmöte den 26-27 oktober förläggs på 

Såstaholm i Täby. Konferensavgiften beräknas till 500 kronor per 
deltagare. Cathy jobbar på programmet. Heidi kollar om det går att få in 
en blänkare i TerrierPosten. Diskuterades om vi skulle bjuda in övriga 
medlemmar till lördagens föredrag. Beslutades om en kostnad på 250 
kronor/person för detta.  

  
 §9 
Årsmöte 2013 Frågan kom upp avseende valberedningen  
  
 §10 
Terrierfullmäktige Beslutades att AnnMarie representerar WA på Terrierfullmäktige 13-14 

april 
  
 §11 
Trimkurs Anneli tar kontakt med Linda Bauer omförslag till en trimkurs. 
  
 §12 
Studiefrämjandet Beslutades att Monica tar kontakt med Studiefrämjandet för att se om vi 

eventuellt kan få hjälp att starta upp trimkurser, föreläsningar m.m. 
  
 §13 
Shopen Cathy tar kontakt med Suzanne om att eventuellt köpa in lite nya saker till 

försäljning.  
  
 §14 
Informationsblad Beslutades att Cathy och Eva-Marie ser över westieinfo för uppfödare och 

trimmare. 
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 §15 
Övriga frågor Årets Westie ansvarar Reidun Aldrin för med uppdatering av listan minst 

en gång/månad.. Bamses Bollar tar Cathy kontakt med. Premune, Monica 
tar kontakt med Ingegerd Grünberger för att höra hennes åsikt om 
medverkan. 

  
 §16 
Kommande möten Beslutades onsdagar en gång per månad. Nästa möte 3 april klockan 

19.00. 
  
 §17 
Mötets avslutning Monica tackade alla för en givande första kväll och förklarade mötet för 

avslutat. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…………………………………….. ………………………………………. 
AnnMarie Lindén Monica Richard 
Sekreterare Ordförande 
 


