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Protokoll nr 2/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-05-27 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Heidi Brännland 

Ej Närvarande 
Cathy Magnusson 

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 1/2014 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • Fira SKK 125 år 

• SyTeKs Checklista 
• TP Info 
• Ny tävlingssekreterare hos SvTeK 
• Nyhetsbrev från STOKK 
• Valpköp: J Gustavsson 
• SvTeK, Viltspår SM 2014 
• SvTeK, protokoll nr 16, 17, 18- 2013-14 
• SRD WHW SvTeK Sollentuna 2013-11-09 
• SvTeK, Upprop om assistans till utställningar 
• SvTeK, protokoll nr 19 2013-14, nr 1 2014-15, nr 2 2014-15 
• Matchshow-inbjudan 
• Nordic Terrier show 2015 
• SKK, DN beslut april 
• SvTeK Terrierderby 
• SKK, etiska regler för domare inom SKK	  

• SKK, SRD ny svensk 2014 
Beslutades presentera relevanta delar på hemsidan samt att lägga 
ut länk till hela materialet.	  
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 §6 
Utgående handlingar Svar till J Gustavsson. 
  
 §7 
Rapporter AU 

Inget. 
 
AUK 
Catharina har bett att få lämna uppdraget som sammankallande i AUK. 
Styrelsens uppfattning är att AUK skall omfatta tre delegater. 
Diskuterades förslag på personer att ta kontakt med.  Diskuterades förslag 
på ämne och föreläsare till nästa uppfödarmöte 2015. Ingegerd meddelar 
att kodningen av Hälsoenkäten påbörjats. Förmodat klart till september. 
Diskuterades Registreringarna 2013.. 
 
Informationsansvarig. 
Läget lugnt, men förfrågningar efter valpar verkar öka. 
 
Hemsidan. 
Jan har ett utestående uppdrag. 
 
WestieNytt 
Ny tidning på gång. Korrektur mottaget som vi arbetar vidare med. 
Diskuterades förslag på arbetsordning för det redaktionella arbetet. 
Beslutades enligt förslag. 
 
Lokalklubbar 
ÖstWestie meddelar att Karin Söderkvist och Jennie Walther tittar på lite 
nytt material till montern på Stora Stockholm. 
SydWestie har styrelsemöte i kväll, det första efter utställningen. 
 
Kontaktombud 
Westie i Väst vill ha en inofficiell utställning den 20 september i 
Göteborgsområdet. Ok från styrelsen. 
Westie i Värmland/Närke planerar en heldag för westie med en 
avslutande inofficiell utställning den 20 sept i Torsby. Ok från styrelsen. 
Planer finns även för att återuppstå som lokalavdelning. Monica kollar 
upp vilka formalia som krävs för att starta en lokalavdelning. 
 
Utställningskommittén. 
Ingen på plats att rapportera. Avvaktas det ekonomiska utfallet. 
 

  
 §8 
Ekonomi Cathy meddelar att ekonomin löper på enligt plan.  
  
 §9 
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Regler för Valphänvisning 
och Uppfödarlista.  

Reviderade regler för Uppfödarlista och valphänvisning diskuterades. 
Utkast presenterades. Jan och Monica reviderar förslaget och sedan ny 
remissrunda i styrelsen. 

  
 §10 
Terrierfullmäktige Monica rapporterade från Terrierfullmäktige. Den stora frågan under 

första dagen var en nödvändig översyn av organisationen. Man har 
problem med att få frivilliga till verksamheten regionalt. Vilket kommer 
att betydligt minska på utställningstätheten. 
Fullständiga protokoll skall bara lämnas ut på begäran och då vilken 
punkt man vill ha förtydligad. Rasklubben bestämmer hur man vill ha det. 
Diskuterades hur det kan komma sig att årsmötet, som är det viktigaste 
mötet under hela året, är det minst besökta. 
Uppmärksammades att uppfödarkommittén kan ge gott stöd till 
klubbarna. 
Stort ”anslag” för BPH! Ger en bra bild av rasen. Betydligt bättre än MH 
för icke-bruksraser. 

  
 §11 
Övriga frågor • WA Jubileum. Vi måste så smått sätta igång med hur vi 

uppmärksammar jubiléet. 
• Diskuterades domarkrav på inofficiell utställning. SKKs 

anvisningar gäller. 
• Diskuterades westie-specialen i Terrierposten. 

  
 §12 
Nästa möte Nästa möte beslutades till den 12 augusti.  
  
 §13 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner, avslutade mötet och önskade alla en 

skön sommar! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 
	  


