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Protokoll nr 8/2015, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2015-01-13 

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

Ej Närvarande 
--- 

  
 §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 7/2014 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 

Årsmötet hålls den 15:e februari. Redaktionell ändring i protokollet på 
hemsidan. 

  
 §5 
Inkomna handlingar • SBK, Regelrevidering Rallylydnad 

• SKK, Inbjudan Utställning Böda Sand. 
• SKK, CS protokoll nr 514. 
• SvTeK, Protokoll nr 9-10 2014-15. 
• SKK, Hundsport Rasklubbstorget. 
• STOKK, Nyhetsbrev nr 4 2014. 
• SvTeK, Ny tävlingssekreterare Eva Lundén. 
• SvTeK, Inbjudan till Terrier Fullmäktige 18-19 april 2015. 
• SKK, DN beslut 
• ÖsteK, Inbjudan Nordic Terrier 2015. 

  
 §6 
Utgående handlingar • Inbjudan till ägaren av Årets Westie och Årets Tik att närvara vid 

årsmötet 15 februari. 
• Inbjudan till Årets Veteran och Årets Uppfödare att närvara vid 

årsmötet 15 februari. 
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 §7 
Rapporter AU. 

Inget att rapportera. 
 
AUK 
Tillägg på uppfödarlistan och valphänvisning. Tas fram omgående.  
 
Informationsansvarig. 
Förfrågningar om valpar kommer in och valpköpare blir positiva när de 
ledsagas till uppfödare på WA hemsida. 
 
Hemsidan. 
Bildspel på Årets Westie kommer att läggas ut. Bilder samlas in från 
ägarna. 
Uppfödarmötet kommer att läggas ut med datum och plats. 
Utställningen börjar ta form på hemsidan. 
 
WestieNytt. 
Årets Westie m fl kommer att följas upp med mycket bilder och 
reportage. 
Information om utställningen 2015 ska komma in. 
Information om Avelsdata bör kommenteras i tidningen. 
 
TerrierPosten 
Återigen Årets Westie ml. Utställningen och uppfödarmötet måste också 
flashas för även här. Det missade reportaget från Östwesties utställning i 
förra numret av TerrierPosten ska med i kommande nummer. 
 
Lokalklubbar 
Syd o Öst har aviserat sina årsmöten. Syd har meddelat att mötet blir den 
25:e januari. Bedömer att de kommer att få till en styrelse även för 2015. 
ÖstWestie har årsmöte planerat till 31 januari. Ett antal promenader mm 
och inofficiell utställning den 31 maj på Viggbyholm. Inger Mårius blir 
domare. Nuvarande ordförande och kassör lämnar styrelsen. 
Valberedningen jobbar på att få ihop en komplett styrelse. 
Rasmontern diskuterades. 
 
Kontaktombud 
Inget utöver det vanliga. Westie i Väst försöker få till en plan för den 
fortsatta verksamheten som bla innefattar den kommande rasspecialen. 
 
 
Utställningskommittén. 
Utställningen 2015 diskuterades. Onlineanmälan och övrig information 
om utställningen måste ut på hemsidan i februari. Diskuterades 
anmälningsavgifterna. Beslutades om en försiktig höjning. Valpar 225 kr, 
juniorer, unghund, öppenklass 325 kr, veteranklass och nybörjarklass 250 
kr. Diskuterades planering och önskemål från domaren. 
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Utställningen 2017. Plats och utställningsdatum måste skickas in till 
SKK senast den 31 januari 2015. Område diskuterades. 2017 bör det åter 
vara dags för en utställning i sydsverige. Heidi tar frågan vidare. 

  
	  
 §8 
Ekonomi Ekonomin föredrogs av Cathy. Konstaterades att läget ser gott ut inför 

bokslutet. 
  
 §9 
Årets Westie mfl Årets Westie/Årets Hane, Royal Attitude Vom Deipen Brook, Kennel 

Tails Up. 
Årets Tik, Tails Up Déjà Vu, Kennel Tails Up. 
Årets Uppfödare, Ann Jenebring, Kennel Rieskant´s. 
Årets Veteran, Burneze Go With The Flo, Kennel Rieskant´s. 
Inbjudan är utskickad till respektive uppfödare att delta på årsmötet. 
Diskuterades vandringspriser mm för vinnarna. 
Diskuterades uppdrag avseende revidering av poängräkningen. 
Beslutades revidering enligt förslag from 2015-01-01. 

  
 §10 
Jubileumsåret Beslutades att liggande aktiviteter och fortsättning av planering överförs 

till nya styrelsen. 
  
 §11 
Årsmötet Ännu inga inkomna motioner. Ansvar för olika dokument och 

aktiviteter fördelades inom styrelsen. Valberedningen bör ta fram 
ordförande till mötet. Jan kontaktar valberedningen i frågan. AnnMarie 
kan föreslås av styrelsen som sekreterare vid årsmötet. Beslutades att 
handlingar för årsmötet läggs ut på hemsidan med deadline 7 februari. 
Diskuterades det pågående arbetet med vinnarkompendiet. 

  
 §12 
Övrigt Inga övriga frågor. 
  
 §13 
Nästa möte Beslutades nästa möte till den 3:e februari. Beslutades att bjuda in 

sammankallande i valberedningen till mötet. 
  
 §14 
Mötet avslutas Monica tackade alla för ett gott möte och avslutade mötet. 
  
 
 
 
…………………………………….. ………………………………………. 
Jan Lindén Monica Richard 
Vid pennan Ordförande 


