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Protokoll nr 5/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-09-16 

Närvarande: 
Monica Richard 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Annelie Söderlund, ordinarie 

Ej Närvarande 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
 
 

  
 §1 
Mötets öppnade Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
  
 §2 
Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 
  
 §3 
Protokollförare  Kassör Cathy Wendt Magnusson 
  
 §4 
Föregående protokoll Protokoll nr 4/2014 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • Lungfibros 

• SKK  Auktorisation domare 
• SKK  BSI blankett 
• SKK  Inbjudan till Ras torget Stockholm 
• SKK Länsklubbsutställningar 2017 
• SKK Hundavel i teori och praktik 
• SKK  SRD, BSI ny presentation	  

  
 §6 
 
Utgivna handlingar 

- Svar  från I Grünberger avseende Lungfibros 
- SV TeK  Ansökan om ändring av plats för WA utställning 2015  
- SvTeK  Anmälan om domarförslag till WA utställning 2015 

  
	   	  



  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	  

 §7 
 
Rapporter 

 
AU: Inget att rapportera. 
 
-AUK: Diskuterades RAS-revideringen. Efter kontakt med Ann-Christin 
Mohlin SvTek har vi besked om att vårt RAS ska vara reviderat och klart 
under 2015.  
 
-Informationsansvarig. Mest efterfrågas om fler valpar till salu än vad 
som publiceras på hemsidan. 
 
-Hemsidan.  PM måste läggas in på hemsidan avseende WestieAlliansens 
Officiella utställning 2015. Verkställs direkt efter beslut från SKK/SvTek. 
 
-WestieNytt. WN går till tryck den 17 september. Det kommer att hända 
mycket i vår Rasklubb under 2015, såsom 50-årsjubileum, Uppfödarmöte 
etc. I detta nummer trycks och efterfrågas därför, idéer och engagemang 
från våra uppfödare, läsare och medlemmar. 
 
-Lokalklubbar. Utställningen i ÖstWestie är genomförd och Westie i Väst 
har sin utställning den 20 sept. 
 
-Kontaktombud. Värmlandsträffen den 20 sept är inställd på grund av för 
få anmälda. 
 
Utställningskommittén: Ordförande har ansökt om att byta plats på vår 
officiella utställning 2015 till att äga rum i Borås i anslutning till Södra 
Älvsborgs KK´s årliga officiella utställning.	  Mikael Brisk och Cathy 
Wendt Magnusson är intresserade att gå kursen för 
utställningsadministratörer i november 2014.  

  
 §8 
Ekonomi Ekonomirapport utskickad till Styrelsen.  

Ekonomin följer budgetplan och inga avvikelser förekommer. 
  
 §9 
Sv TEK Avelskonferens Jennie Walther är anmäld till avelskonferensen i oktober 2014 
  
 §10 
Jubileumsåret 2015 Logoförslag för vårt jubileumsår 2015 är utskickad. Styrelsen beslutar sig 

för att arbeta vidare enligt förslag nr 1. 
  
 §11 
Valberedningen Valberedningen har påbörjat arbetet med förslag till ledamöter till 

styrelsen 2015. 
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 §12 
Hamiltonplaketten o 
Förtjänsttecken 

Denna punkt flyttas till kommande styrelsemöte. 

  
 §13 
Nästa Möte Styrelsemöte/Telefonmöte bokas till den 14 oktober kl 19.00 
  
 §14 
Mötet avslutas Monica tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Cathy Magnusson Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
	  


