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Protokoll nr 1/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-04-01 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Catharina Hasselgren punkt 7 AUK 
 

Ej Närvarande 
Anneli Söderlund 

  
 §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 14/2013-2014 har tidigare godkänts och lades till 

handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • SKK, SRD, BSI 2014 Specialklubb 

• SKK, Informationsmaterial till utställningar 
• SvTeK, Inbjudan Terrier Fullmäktige 2014 program 
• SvTeK, Protokoll 11, 12 och 13 2013-14 
• SvTeK, Utställningar 2016 
• SKK, Information KKO 2014 
• Brev från medlem 2014-03-14 
• SKK, DN beslut 21 feb 
• SKK, SKK policy för relation människa och hund 
• SvTeK, Information från tävlingssekreteraren 
• SvTeK, Regler och Riktlinjer för CUA och CUA-H 
• SKK, Information gällande nya domare 
• SvTeK, TF handlingar 
• SvTeK, Protokoll nr 14 och 15 2013-14 
• SKK, CS protokoll nr 1-2014 
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 §6 
Utgående handlingar • Royal Canin samarbetsavtal. Jan redovisade läget i 

förhandlingarna med RC. 
• Avtal om Webplats. Diskuterades hur ägarskapet ser ut. Jan reder 

i frågan. 
• Till SvTeK, WA protokoll 14 2013/2014 
• Till SKK, Namn på styrelserepresentation i WA-styrelsen 2014 

  
 §7 
Rapporter AU 

Inhandlat blommor till Britta Roos-Börjesson begravning. 
 
AUK 

• Catharina rapporterade från AUK. Två uppfödarärenden har 
passerat styrelsen. Diskuterades.  

• Diskuterades fråga från Uppfödarmötet. 
• Terrierposten. Catharina håller på med texten och återkommer 

med ett utkast. Deadline för Terrierposten är 1 maj. Terrierposten 
önskar sig en nio – tio sidor. 

 
Informationsansvarig. 
Inget. 
 
Hemsidan. 
Bilder från utställningarna skall vara godkända av fotograf och ägare. Vi 
kommer att lägga ut en länk för Premune information som service till våra 
uppfödare. 
 
WestieNytt 
Påsknumret har kommit ut. Allt ser bra ut på det hela taget. 
 
Lokalklubbar 
SydWestie rullar på med utställningen. ÖstWestie inget speciellt utöver 
de vanliga aktiviteterna. 
Förfrågan från SydWestie om bidrag för särskilt ändamål avslogs av 
styrelsen. 
Reseersättning vid officiell utställning diskuterades. 
 
Kontaktombud 
S Halland/NV Skåne, Heidi: Allt rullar på i sedvanlig ordning. 28 hundar 
på senaste promenaden. 
 
Utställningskommittén.  
Monica har skickat e-post till Nicke avseende den officiella utställningen 
och fått svar att det hela rullar på. Cathy och Eva Joelsson har fått tillgång 
till sidan med anmälda hundar. Hämtning av domare fixar Nicke. Nicke 
önskar återkoppling på hur vi trycker upp utställningskatalogen. 
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Monica efterfrågar status på HP-glasen. 
 

  
 §8 
Ekonomi Cathy rapporterade det ekonomiska läget. 782 medlemmar. Inte så 

mycket att säga så här i början av året. Kassan ser ut som den brukar vid 
den här tiden på året. Medlemsavgifterna flyter in.  

  
 §9 
Regler för Valphänvisning  Diskuterades hur sambanden mellan de nya reglerna för uppfödarlistan 

och valphänvisning kan klargöras. Monica och Jan bereder förslag till 
styrelsen för omformulering av de viktigaste delarna för att snabbt kunna 
förtydliga regelverket. Ytterligare genomlysning sker vid senare fysiskt 
möte. 

  
 §10 
Valphänvisning Begäran om begärd valphänvisning avslås för närvarande i avvaktan på 

faderskapstest. WA använder sig av SKKs regler varför valphänvisning 
endast kan ske när faderskap är klart. 

  
 §11 
Terrierfullmäktige Beslut om delegat. Beslutas att Monica representerar WA på 

Terrierfullmäktige. 
  
 §12 
Övriga frågor Premunelänken diskuterades. 

Förrådsläget diskuterades. 
Förfrågan om gamla westieböcker till salu hänvisades till annan kanal. 

  
 §13 
Nästa möte Nästa möte (fysiskt) beslutades till den 2 maj klockan 17.00 på 

Frostavallen, Höör. 
  
 §14 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
  
  
  
  
  
  
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 
	  


