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Protokoll nr 6/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-10-14 

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

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 5/2014 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • SKK, CS nr 414 

• SKK, Minnesanteckningar i SKK:s Jakthundkommitté 
• SKK, Frågor om utställningsverksamhet till Ras- och 

Specialklubbar inom SKK. (Framtidsgruppen). Sista svarsdag 8  
november. Frågorna beslutades att överlämnas till AU för 
hantering. 

• SKK, Beslut från Disciplinnämnden. 
• SKK, Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015 
• SvTeK, SvTeK protokoll nr 5-6 2014 
• SKK, Information om DNA tester 
• SLU, Inbjudan konferens Hundgenetikgruppen 22 november 

2014. Diskuterades. Beslutades att anmäla AnnMarie och att 
efterfråga om någon ur AUK vill komma.  

• SvTeK, Terrierderby 2014 
• Väst Svenska TeK, My Dog 2015. Diskuterades eventuellt 

deltagande i samlingsmontern. 
  
 §6 

 
Utgående handlingar Inga 
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 §7 
Rapporter AU 

Inget att rapportera 
 
AUK 
Svar från tillfrågade. Tyvärr inga ytterligare kandidater som just nu 
har möjlighet att tacka ja.  
 
Informationsansvarig. 
Inget att rapportera.  
 
Hemsidan. 
Blänkare om Julannonser och Terrierderbyt utlagt. 
Jubileumsåret. Diskuterades olika trådar att exponera på hemsidan. 
Beslutades lägga ut jubileumsloggan på hemsidan under november. 
 
WestieNytt 
Puffat för julannonser med förhoppningen om många annonser. 
Marianne slutar i tidningskommittén efter WN nr 4/2014. 
Priserna i fototävlingen utskickade till pristagarna. 
 
Lokalklubbar 
ÖstWestie Arbetet flyter på med promenader och aktiviteter. 
SydWestie Arbetet rullar på. 
Westie i Väst Inofficiell utställning genomförd. Mycket positiva 
stämningar och omdömen. 
 
Kontaktombud 
Halland/NV Skåne: Promenaderna fortsätter som planerat med gott 
deltagande. 
 
Utställningskommittén. 
Officiella utställningen 2015. SKK/Terrierklubben har beslutat att WA 
får ha den officiella utställningen i Borås. Nicke är aktiv i domarfrågan. 
Beslutades att Cathy håller i frågan avseende hotellbokning och 
jubileumsmiddagen på lördagen. 

  
 §8 
Ekonomi Cathy redovisade från utsänd rapport. Rapporten diskuterades.  

Beslutades om vissa kostnader i samband med officiella utställningen 
2014 

  
 §9 
SvTek Avelskonferens Ingen rapport. Anmäld deltagare var tyvärr var tvungen att lämna sista 

minuten återbud pga. sjukdom. Minnesanteckningar inväntas. 
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§10 
Jubileumsåret Aktiviteter har diskuterats på under andra punkter, men finns anledning 

att väcka frågan vidare. 
Material från förr. 
Finns nog tidigt material att få tag på samt att vissa seniora medlemmar 
eventuellt lovat att bistå med lite anekdoter i kortform. Styrelsen 
efterforskar tidiga dokument. 

  
 §11 
Hamiltonplaketten och 
Förtjänsttecken 
(SKK) 
Förtjänsttecken och 
Uppfödarmedalj 
(SvTek) 

Informerades/diskuterades utsänt material dvs statuter samt vilka 
personer, inom westie, som av SKK tilldelats Hamiltonplaketten och 
Förtjänsttecken. I utsänt material var även statuter för Svenska 
Terrierklubbens Förtjänsttecken samt Uppfödarmedalj. Finns ingen lista 
på Terrierklubben på vilka som fått uppfödarmedalj. Pågår därför ett 
arbete i styrelsen att eftersöka vilka som tilldelats plaketter/medaljer och 
att detta därefter läggs ut på hemsidan för framtiden. Diskuterades nya 
nomineringar.  

  
 §12 
Stora Stockholm På förfrågan diskuterades förnyelse av vår monter. Kan då i arbetet vara 

bra att veta vad vi vill förmedla om rasen. Frågan diskuterades och 
beslutades att framhålla westiens helhetsintryck och karaktär (rörlig, 
sportig, självsäker, härdig, vaken, glad, vänlig etc) samt rasklubbens roll 
inför ev valpköp.  

  
 §13 
Uppfödarmötet 2015 Datum, plats, lokal, föreläsning, tema 

Diskuterades olika förslag avseende punkterna. 
  
 §14 
Övriga frågor Bemanning i montern på Stora Stockholm. ÖstWestie och Styrelsen 

vädjar till alla att anmäla sig för ett pass i montern. Kontakta ÖstWestie 
om du har möjlighet att ställa upp. 
TerrierPosten: Manusstopp 1/11.  

  
 §15 
Nästa Möte Beslutades den 24 november klockan 1900. 
  
 §16 
Mötet avslutas Monica tackade alla för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
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