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Protokoll nr 7/2014, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2014-11-24 

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

Adjungerad: 
Karin Drotz, SKK, §17 
 

  
 §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 6/2014 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • SvTeK; protokoll nr 7- 2014-15, protokoll nr 8-2014-15 

• SKK; DN protokoll 
• SKK; Nordiskt samarbete NKU, BSI 
• SKK; Utdrag av protokoll från utställningskommittén gällande att 

det inte är tillåtet att röka i ringen under tjänstgöring 
• SKK; Ras, Specialklubbarnas utställningsprogram för 2015 

fastställda och låsta 
• SKK; Avelskommittén informerar om gentester 
• SKK; Auktorisationer/exteriördomare	  	  

  
 §6 
Utgående handlingar • SvTeK; Frågor om utställningsverksamhet 

• Nominering till SvTeK:s Förtjänsttecken 
• Nominering till SvTeK:s Uppfödarmedalj 
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 §7 
Rapporter AU. 

AU har sammanträtt och diskuterat monterutrustning, kostnader för 
denna, jubileumskalender och inkomna frågor om uppvaktningar. 
Monteransvariga har meddelats budget och direktiv. Avseende 
uppvaktningar gäller tidigare beslut att styrelsen inte avser att uppvakta 
avseende medlemmar som passerar olika ålderssträck. Undantas i beslutet 
hedersmedlemmar. Jubileumskalendern finansieras via annonsintäkter. 
 
AUK 
Diskuterades hur rasklubben bör agera vid observandum mm på SKK 
Avelsdata. SKK menar att ett observandum är ett starkt argument för 
rasklubben att agera. 
Beslutades ta fram ett förtydligande till reglerna för valphänvisning och 
uppfödarlista samt länka till SKK för uppfödare och hundägares 
information. Fortsatt information/diskussion på kommande uppfödarmöte. 
 
Informationsansvarig. 
Efter förfrågan från My Dog diskuterades deltagande vid mässan i 
Göteborg. Tidigare har vi valt att endast lämna utställningsmaterial vid 
mässan. Kostnad för att lämna broschyrer är 400 kronor. Anneli kollar 
med lokala uppfödare om de kan närvara med hund. Annars avstår vi 
deltagande. 
 
Hemsidan. 
Jubileumsloggan ligger på plats. Information om årsmötet ligger ute.  
 
WestieNytt. 
 Nästa nummer ute vecka 51.  
 
Lokalklubbar 
Diskuterades lokalbidragen för medlemsaktiviteterna vilka Cathy 
påmint lokalklubbarna om att komma in med ansökan för 2014, senast 1 
jan 2015. 
 
Kontaktombud 
Inga rapporter. 
 
Utställningskommittén. 
Diskuterades förläggningslösning och jubileumsmiddagen 2015 i 
Borås. Hotellrum är reserverade och plats för middagen bokad. 

  
 §8 
Ekonomi Ekonomin god. Annonsintäkterna kommer in. Medlemsavgifterna 

kommer att hamna runt förra årets summa. Klubbförsäljningen ser ut att 
gå över budget. 
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§9 
SvTek Avelskonferens Minnesanteckningarna utsända till styrelsen från konferensen den 4-5 

oktober. Diskuterades hur anteckningarna bör hanteras. 
  
 §10 
Jubileumsåret Diskuterades vidare olika förslag. Tyvärr dåligt med inkommande 

förslag dvs inga. Nytt upprop på förslag i nästkommande WestieNytt. 
  
 §11 
Förtjänsttecken Förslag på förtjänsttecken och uppfödarmedalj är inskickat till SvTek. 
  
 §12 
Stora Stockholm Diskuterades rasmontern och bemanning. 
  
 §13 
Uppfödarmötet 2015 Vätterleden bokad 1 dag den 18 oktober 2015. Detta betyder förmodligen 

en tidigare uppstart på dagen än vanligt. Möjlighet till gemensam middag 
och övernattning dagen före mötet finns. 

  
 §14 
Årsmötet Beslutat till den 15 februari i Stockholm i STOKK:s lokaler. Motioner 

skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari 2015. 
Uppstart av förberedelser av material till årsmötet enligt tidigare 
anvisningar och statuter. 

  
 §15 
Övriga frågor Inga. 
  
 §16 
Nästa möte Nästa möte äger rum den 13 jan 2015 kl 19.00. 
  
  

§17 
  
  
Karin Drotz 
SKK 

Karin Drotz, SKK, informerade om hur SKK ser på uppgifterna i 
Avelsdata angående observandum, stoppskyltar och rekommendationer. 
Avseende SKK´s hälsoprogram för alla raser gällande diagnosen Renal 
Dysplasi (fd PNP) from 2014-01-01, menar SKK att även raser som ännu 
inte har blivit drabbade av denna sjukdomen i någon högre grad, måste 
vara mycket restriktiva med användande av sådana avelsdjur när 
indikationer dyker upp. Rekommendationen är att föräldradjuren inte ska 
användas i vidare avel då detta är en mycket allvarlig sjukdom.  
Information finns på skk.se. Ansvaret för avelsarbetet ligger naturligtvis i 
första hand på uppfödaren men rasklubbarna bör ha något litet utskott 
som håller koll på aktuella sjukdomar. SKK meddelar inte uppfödaren om 
observandum m.m. Det är upp till uppfödaren att hålla koll på och agera 
utifrån resultat av obduktion. 
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Monica tackade för goda arbetsinsatser under det gångna året och önskade 
alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 

 
 
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 
  
 
	  


