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 §1 
Mötets öppnade Ordföranden Monica Richard öppnade årsmötet. 
  
 §2 
Justering av röstlängden Röstlängden justerades av årsmötet. 13 medlemmar närvarande och alla 

är medlemmar. 
 §3 
Val av ordförande för mötet Till ordförande för årsmötet valdes AnnMarie Lindén. AnnMarie 

tackade för förtroendet. 
  
 §4 
Protokollförare vid årsmötet För att föra protokollet under årsmötet valdes Jan Lindén. 
  
 §5 
Val av justerings män. Som justeringsmän och tillika rösträknare att tillsammans med 

mötesordföranden att justera protokollet valdes Karin Söderqvist och 
Ingegerd Grünberger. 

  
 §6 
Närvaro och yttranderätt Punkten lämnas då alla närvarande är medlemmar. 
  
 §7 
Fråga om mötet blivit 
stadgeenligt utlyst. 

Årsmötets utlysande i WestieNytt och på hemsidan befanns av årsmötet 
uppfylla stadgeenlig utlysning. 

  
 §8 
Fastställande av dagordningen Årsmötet fastställde dagordningen med tillägget Vandringspriser och 

Westiekompendiet och Östwestie´s inofficiella utställning under 
punkten Övrigt. 
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 §9 
Årsredovisning, balans- och 
resultatredovisning, 
redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorns 
berättelse 

• Cathy Magnusson föredrog det gångna årets ekonomiska 
resultat. 

• Verksamhetsberättelsen för AUK föredrogs. 
• Ingegerd Grünberger meddelade att hälsoundersökningen har 

fått in fler svar under den förlängda tiden. 
• Kritik framfördes vid mötet över de förenklade regler för 

uppfödarlistan och de regler för valphänvisningen som beslutats. 
 
Styrelsen framförde att besluten lutar sig mot rekommendation 
från uppfödarmötet efter att där ha beretts i grupparbete och 
därefter diskuterats av hela uppfödarmötet. Styrelsen menade 
också att det är nödvändigt att förändringarna skall ses som två 
samverkande regler i syfte att stärka både rasen och rasklubbens 
utveckling. 
 
Mötesdeltagare ansåg att denna koppling var svår att se och att de 
nya reglerna skulle öppna för oseriösa uppfödare. 
 
Ingegerd Grünberger bad att få följande uttalande till 
protokollet:”Vi har alla varit slarviga när det gäller att se 
konsekvenser av att göra ändringar i regelverk. 
Valphänvisningen är extra känslig och skall vi kunna följa upp 
följsamheten till RAS- rasspecifika avelsstrategier och rapportera 
till Terrierklubben varje år måste reglerna vara lika för alla. 
Därför föreslås styrelsen att arbeta med AUK och några erfarna 
uppfödare för att säkerställa detta.” 
 
Ordförande sammanfattade diskussionen och beslöts att 
styrelsen efter kontakt med referens/arbetsgrupp återigen 
skall diskutera frågan, vilket också stöds av verksamhetsplanen 
för 2014. 
 

• Revisorsberättelsen upplästes och godkändes av mötet. 
Uppkommet överskott föreslogs överföras till nästkommande år 
samt att ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs. 

• Verksamhetsberättelsen från Utställningskommitén upplästes 
av Heidi Brännland. 

  
 §10 
Fastställande av balans- och 
resultaträkning samt beslut om 
enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 

Balans och resultaträkningen fastställdes samt beslutades enligt 
revisorsförslag att hänskjuta resultatet till nästa räkenskapsår. 
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 §11 
Styrelsens rapportering av 
uppdrag givna vid föregående 
årsmöte 

Monica Richard avrapporterade vid förra årsmötet givna uppdrag 
avseende: 

• Westienytt 
• Pamflett för medlemsvärvning 
• Arrangera uppfödarmöte 

Rapporten godkändes av mötet. 
  
 §12 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

  
 §13 
Förslag till verksamhetsplan 
Meldemsavgifter 
Förslag till rambudget 

A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt Monica 
Richards förslag.  Kerstin Walther ville också lägga till 
marknadsprofilering av rasen. Verksamhetsplanen med tillägg 
godkändes av årsmötet. 
B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. Föreslogs höjda 
medlemsavgifter med 25 kronor från och med 2015 för de olika 
medlemsformerna. Höjningen godkändes av årsmötet.  
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Föredrogs av Cathy 
Magnusson. Rambudgeten godkändes av årsmötet. 

  
 §14 
Val av ordförande, ordinarie 
ledamöter och suppleant i 
styrelsen enligt § 8 i stadgarna 
samt beslut om suppleantens 
tjänstgöringsordning. 

Monica Richard omvaldes enhälligt som ordförande för 
WestieAlliansens styrelse.  
Jan Lindén omvaldes som ordinarie styrelseledamot på två år. 
AnnMarie Lindén omvaldes som ordinarie styrelseledamot på två år. 
Anneli Söderlund omvaldes som suppleant i styrelsen på ett år. 

  
 §15 
Val av en revisor och en 
revisorssuppleant enligt § 9 i 
stadgarna 

Anita Nyberg omvaldes som revisor på ett år. 
Jan Grünberg omvaldes som revisorsuppleant på ett år. 

  
 §16 

Val av valberedning enligt § 
10 i stadgarna 

Karin Söderqvist valdes som sammankallande till valberedningen. 
Förutom Reidun Aldrin som har ett år kvar på sin mandatperiod i 
valberedningen behöver en tredje person hittas av valberedningen. 
 

  
 §17 
Beslut om omedelbar justering 
av punkterna 13-15 

Beslutades så. 
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 §18 
Motioner och propositioner Motion 1. 

Avseende förändring i stadgarna §8. 
Proposition 1. 
Avseende förändring i stadgarna §8 
 
Klubbens stadgar §8 fastställer att ingen ledamot kan sitta längre tid i 
styrelsen än 10 år i följd. Ingen anledning till begränsningen anges i 
stadgarna. 
 
Såväl styrelsen, medlemmar samt valberedningen har var för sig 
konstaterat att detta försvårar för att finna ledamöter till styrelsen samt att 
få kontinuitet i styrelsearbetet. Eftersom det är årsmötet som väljer 
ingående ledamöter i styrelsen konstaterades att begränsningen kan 
strykas. Årsmötet beslutade att begränsningen stryks i stadgarna. 
Påpekades att det behövs ytterligare ett årsmöte för att stadgeändringen 
kan ske. 

  
 §19 
Övriga frågor Vandringspriser 

Frågan om hur vandringspriserna skall hanteras framgent togs upp som 
diskussion Styrelsen behandlar frågan under året. 
 
Westiekompendiet 
Inte uppdaterat sedan 1999. Styrelsen tar uppdraget under året. 
 
Östwesties inofficiella utställning 2015 meddelades. 
31 augusti Täby hundsällskap Viggbyholm.  
 

  
 §20 
Mötets avslutande Årsmötesordförande lämnade över till nya årets ordförande. 

Monica Richard tackade för givande diskussioner och avslutade mötet. 
  
	  
Danderyd 2014-03-26  
  
  
……………………………………………………  
AnnMarie Lindén  
Årsmötets Ordförande  
 
Justeras:  
  
  
…………………………………………………. ……………………………………………… 
Ingegerd Grünberger Karin Söderqvist 
  
	  


