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Protokoll nr 9/2014-15, WestieAlliansens styrelsemöte 
 

Datum 
2015-02-03 

Närvarande: 
Monica Richard 
Jan Lindén 
Anne-Marie Lindén 
Cathy Magnusson 
Heidi Brännland 
Karin Söderkvist. Punkten 11 
 

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 8/2014-15 har tidigare godkänts och lades till handlingarna. 
  
 §5 
Inkomna handlingar • SKK; Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik. Örebro 8 mars. 

Kan kanske vara något för nya styrelsen att fundera över. 
• SKK; Ansökningstider Rally Lydnad. 
• SKK; Information gällande Icke Hänvisning. 
• SKK; DN- protokoll nr 6-14, DN beslut 2014-11-28 
• SKK; Nya regler från Jordbruksverket 
• SKK; Korrekt mailadress till CUA. 
• SKK; Årsstatistik till SKK och SvTeK, senast 30 januari. 
• SvTeK; Kallelse till Terrierfullmäktige 19 april 2015. 

  
 §6 
Utgivna handlingar • Brev avseende nekad anmälan till Trimlistan. 

• Ansökan om officiell rasklubbsutställning 2017 
  
	   	  



  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 under perioden. 
 
AUK 
Tillägg till uppfödarlista och valphänvisningen utformat och kommer att 
publiceras på hemsidan.  
 
Informationsansvarig. 
Inget under perioden. 
 
Hemsidan. 
Inget att rapportera. 
 
WestieNytt. 
Manusstopp för nästa nummer är den 15 februari. Påminnelse utlagt på 
lokalklubbarna för att få in lokalt material. 
 
Terrierposten 
Manusstop är den 1 februari. Mikael Brisk har sammanställt material. 
 
Lokalklubbar 
Klubbarna har haft sina årsmöten. Till ny ordförande för ÖstWestie 
valdes Lena Backman.  
Beslutades om tillägg avseende regler för bilersättning för transport av 
montermaterial.  
 
Kontaktombud 
Promenaderna löper på. Annars är det som vanligt. 
 
Utställningskommittén. 
Diskuterades ersättningar för domarutlägg vid officiella utställningen 
2015. Diskuterades förläggningen. Ansökan om Utställningsplats 2017 
är inskickat och Sydwestie kommer att vara behjälpliga inför 
utställningen. 

  
 §8 
Ekonomi Ekonomin föredrogs av Cathy. Genomgicks tidigare utsänt material 

inför årsmötet. Positivt resultat för året. Budget för 2015 föredrogs 
styrelsen. 

  
 §9 
Trimlistan En ansökan om publicering på trimlistan har avvisats. 

Diskuterades trimlistans avsikt. Beslutades att ta fram kompletterande 
text för publicering på trimlistan 
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 §10 
Valberedningen Karin Söderqvist informerade om valberedningens arbete och förslag 

inför årsmötet. Karin menade att valberedningens arbete har fungerat bra. 
  
 §11 
Årsmötet Upplägg och sedvanliga dokument för årsmötet genomgicks och har 

tidigare utskickats till styrelsen. Medlemsavgiften för 2016 diskuterades. 
Ordförande och sekreterare för årsmötet är framtagna och meddelade 
valberedningen. 

  
 §12 
Övrigt Förfrågan från medlemmar avseende Årets Westie diskuterades. 
  
 §13 
Nästa möte Nästa möte blir årsmötet den 15 februari klockan 13.00 i STOKK:s 

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


