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Protokoll nr 4/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-08-12 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Annelie Söderlund 

Ej Närvarande 
Heidi Brännland 
 
 

  
 §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 2 och 3/2014 har tidigare godkänts och lades till 

handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • SKK.	  Utstk	  (Utställningskommittén)	  nr	  3-‐2014	  §	  58	  

• SKK.	  Inbjudan	  2014-‐08-‐16	  kurs	  för	  ordförande,	  sekreterare	  och	  
kassör	  i	  Umeå	  

• SKK.	  DN-‐beslut	  och	  protokoll	  
• STOKK.	  Solvalla	  Expo	  Hundens	  dag	  
• SKK.	  SRD,	  BSI	  till	  pärm	  
• STOKK.	  Nyhetsbrev	  nr	  2-‐14	  
• SBK.	  Tidplan	  regelrevidering	  2017	  
• SKK.	  Protokollsutdrag	  FK:s	  sammanträde	  27	  maj-‐14	  WA-‐47	  
• SvTeK.	  Protokoll	  nr	  3	  och	  4	  2014	  
• SKK.	  Hamiltonplaketten	  
• SKK.	  Förtjänsttecken	  
• SKK.	  CS	  protokoll	  nr	  3-‐14	  
• SKK.	  Tillträdesförbud	  from	  29	  juli	  
• SKK.	  Auktorisation	  nya	  domare	  
• Förfrågan	  avseende	  sjukdom	  på	  westie	  

  
  

 
 



  WestieAlliansen 
  Rasklubben för West Highland White Terrier 
 

 

	  

	  

WestieAlliansen 
c/o	  AnnMarie	  Lindén	  
Klubbvägen	  5	  
182	  57	  DANDERYD	  

TELEFON:	  
070-‐2715005	  

BANKGIRO:	  
5332-‐0123	  
PLUSGIRO:	  
70	  93	  26	  –	  3	  

WEBB:	  
www.westiealliansen.se	  
sekreterare@westiealliansen.se	  

	  
Sida	  2	  av	  3	  

§6 
 
Utgivna handlingar 

 
- Inga 

  
  

§7 
 
Rapporter 

 
AU: Inget att rapportera. 
 
-AUK-kommittémedlemmar: Fortsatta kontakter med 
lämpliga/intresserade  deltagare. Behov finns att få en mix av ”nya” resp 
”gamla” uppfödare för att uppnå en kompetensöverföring i det fortsatta 
AUK-arbetet. För närvarande ingår Bengt-Åke Gummesson, Kennel 
Primos och ny kommittémedlem är Jennie Walter, kennel Riwals. SvTek 
anordnar Avelskonferens 4-5 okt. 
 
-Lägesrapport hälsoenkäten. Ingegerd har inkommit med rapport. Arbetet 
är digert och fortgår. Kvarstår en del att koda. Ordf kontaktar SvTek 
angående det fortsatta arbetet med revideringen av RAS. 
  
-Lägesrapport registreringar 2013. AnnMarie väntar på mall och 
genomgång från Ingegerd. 
 
-Uppfödarmötet 2015. Tid att börja planera tema, tid och plats för 
uppfödarmötet 2015. Uppfödarna kommer att uppmanas att komma med 
förslag på intressanta föreläsare och ämnen. 
 
-Informationsansvarig. Mest efterfrågas om fler valpar till salu än vad 
som publiceras på hemsidan. 
 
-Hemsidan.  Ägarfrågan av domänen utredd och skall hanteras vidare.  
 
-WestieNytt. Manusstopp 24/8. Pushat på för att få in sommarbilder till 
fototävlingen.  
 
-Lokalklubbar. Östwestie och Westie i Väst har sina utställningar under 
kontroll. 
 
-Kontaktombud. Inga särskilda anmälningar. Värmland har sin aktivitet 
den 20 september som planerat. 
 
Utställningskommittén. 

- Ekonomiskt utfall Höör. Utställningen gav ett gott utfall till 
ekonomin. 

- CUA: Vi behöver fler utbildade certifierade utbildningsansvariga 
(CUA) Utbildning sker i november. Förfrågningar finns ute. 

- Utställning 2015. Diskuterades plats och domare. Ordf går vidare 
med förslagen till SvTek och beslut inväntas innan publicering. 
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 §8 
Ekonomi Ekonomin tidigare utskickad till styrelsen Cathy meddelar att ekonomin 

löper på enligt plan. Ekonomin ser bra ut. Händer inte så mycket under 
sommaren. Försäljningen i shoppen går bra. 754 medlemmar per första 
juli. Detta är något mer än förra året. 

  
 §9 
Övrigt Påminnelse till lokalklubbarna om ev ansökningar av aktivitetsbidrag för 

2014. Kassören ansvarar. 
  
 §10 
Nästa möte Telefonmöte 16 september klockan 19.00. 
  
 §11 
Mötet avslutas Monica tackade för bra diskussioner, avslutade mötet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 
	  


