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Protokoll nr 8/2015, WestieAlliansens styrelsemöte 

 
Datum 

2015-09-22    
Närvarande: 

Louise Thomson 

Iréne Eklund  

Cathy Magnusson 

Anneli Söderlund 

Anne-Marie Lindén från §9 rapporter 

Ej Närvarande 

Jan Lindén 

 

  

 §1 

Mötets öppnade Ordförande Louise Thomson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 §2 

Dagordning Dagordningen fastställdes. 

 §3 

Protokollförare  Sekreterare Iréne Eklund valdes till protokollförare. 

 §4 

Föregående protokoll Föregående protokoll, nr 6 och 7, som varit utskickade till styrelsen, 

upplästes och godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 §5 

Inkomna handlingar Styrelsen gick igenom listan över inkomna handlingar. Följande 

noteringar gjordes; 

a) Kassören Cathy informerar om att mailen angående ”Nya ägare i 

rasen” endast ska vidarebefordras till henne. 

b) Inbjudan till Rasklubbstorget ska översändas till ordförande i 

Östwestie. 

c) Tillfrågad har tackat ja till att deltaga i avelskonferensen 22/11 

2015. 

d) Sekreterare är anmäld till kursen Föreningsteknik 24/10 2015. 

 

 § 6 

RAS Styrelsen diskuterar och åberopar protokoll 5 & 6 2015,  angående 

revidering av RAS så hänskjutes detta arbetet till uppfödarmötet. 

 §7 

Uppfödarmötet Styrelsen beslutar att ordförande för uppfödarmötet blir ordförande 

Louise Thomson. Styrelsen beslutar ha ett telefonmöte veckan innan för 

avstämning. 

 §8 

WA-utställning 2016 Tillfrågad domare för WA utställningen 2016 har tackat ja under 

förutsättning att inget oförutsett händer. Ordförande ska be tillfrågad 

domare om skriftligt svar för dokumentation. 
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 §9 

Rapporter Informationsansvarig; Inget att rapportera. 

Hemsidan; Sekreterare ska ringa webmaster om protokollen till hemsidan. 

WestieNytt; Tidningen är på väg ut. 

Lokalklubbar; Fråga från SKK om man måste tillhöra lokalklubb som har 

postnummer tillhörighet? Styrelsen tycker inte det är ett måste. 

Utställningskommittén; Vi måste hjälpas åt att leta upp folk som vill 

engagera sig. 

Ekonomi; Kassören redovisar resultat- och balansräkningen. Bra 

ekonomi. 

 §10 

Nästa möte Styrelsen beslutar att ha ett telefonmöte tisdagen 13/10 2015 kl 19.30 

enbart om avstämning inför uppfödarmötet samt 

 

Nästa styrelsemöte avhålles den 3/11 2015 kl 19.30. 

 

Ordförande tackar för trevliga diskussioner och förklarar mötet för 

avslutat. 

 

 

 

 …………………………………….. ………………………………………. 

Iréne Eklund Louise Thomson 

Sekreterare Ordförande 
Godkänt på styrelsemöte 2015-11-03




