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Protokoll nr: 11/2015 Datum: 2016-01-19 

Paragrafter:  § 1 - § 11  

  

Närvarande: Ej Närvarande: 

Louise Thomson Annelie Söderlund 

Iréne Eklund  

Cathy Magnusson  

Jan Lindén  

Anne Marie Lindén  

  

  

 §1 

Mötets öppnade Ordförande Louise Thomson hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet.  

 

 §2 

Dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg. 

 

 §3 

Protokollförare  

Justeringsman 

Sekreterare Iréne Eklund valdes till protokollförare. 

Kassör Cathy Magnusson valdes till justeringsman 

 

 §4 

Föregående protokoll Föregående protokoll, nr 10, som varit utskickade till styrelsen, 

upplästes och godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

 §5 

WA Officiella 2018 Plats för WA officiella utställning 2018 är klar.  

Domare från 2016 års officiella utställning ska föreslå 3 

domare till 2018 års utställning. 

 Styrelsen beslutar att ordförande inhämtar dessa 

namnen. 

 

 § 6 

Årsmöte 2016 Styrelsen diskuterar kommande årsmöte den 21 februari 2016 

kl 13.00. Alla handlingar ska publiceras på hemsidan senast 

den 1 februari. Ordförande Louise bokar utomstående 

ordförande till årsmötet. Kassör Cathy tar med handlingarna 

gällande ekonomin till årsmötet. Sekreterare Iréne tar med 

alla verksamhetsberättelserna i pappersform till årsmötet.  
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§7 

Inkomna handlingar & 

Utgående handlingar 

Styrelsen gick igenom listan över inkomna & utgående 

handlingar.  

Följande noteringar gjordes; 

a) Sekreterare har skickat in ansökan för 2018 års officiella 

utställning Terrierklubben för vidaredistribution till SKK. 

b) Revidering av RAS har skickats till Terrierklubben för 

vidaredistribution till SKK. 

 

 §8 

Rapporter Informationsansvarig;  

Hemsidan; Sekreterare ska skicka in uppdateringar till 

webmaster. 

WestieNytt; Ny tidningsgrupp är tillfrågad. Deadline till  

WN nr 1 är den 14/2 2016. 

Lokalklubbar; ÖstWestie har årsmöte den 24 januari 2016. 

Utställningskommittén;  

Ekonomi; Kassör Cathy redovisar Bokslut per 2015-12-31.  

Styrelsen konstaterar ett bra resultat 2015 och ett bra arbete 

av alla inblandade. 

 

 § 9 

Utställningskommitté  Styrelsen beslutar att utställningskommittén för 2016 

består av tillfrågade personer; 

Ulla Rylander 

Catharina Hasselgren 

Cathy Magnusson 

Lena Backman 

 

 §10 

Valphänvisning Styrelsen diskuterar hanteringen av Valphänvisning och 

texten under ” Regler för valphänvisning under punkt 6 där 

det står; 

Valpkullen kvarstår på listan för valphänvisning till dess 

valparna är sålda men ska uppdateras minst en gång i 

månaden genom uppfödarens försorg.  

 

 Styrelsen beslutar efter diskussion att utöka texten: 

Valpkullen kvarstår på listan för valphänvisning till dess 

valparna är sålda men ska uppdateras minst en gång i 

månaden genom uppfödarens försorg. Om valpkullens status 

inte uppdateras av uppfödaren enligt ovan tas 

valphänvisningen bort från listan. 

 

 Styrelsen beslutar att adjungera Anne-Marie Lindén att 

hantera valphänvisningen. 
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Årets Westie  Styrelsen beslutar att adjungera Monica Johannesson 

att poängräkna Årets Westie. 

 

Använda Hanhundar  Styrelsen beslutar att adjungera Marianne Granqvist 

att hantera Använda hanhundar. 

  

Årets Uppfödare & 

Årets Veteran 

 Då inga namnförslag fanns så hänskjuts detta och  

            frågan kan tas upp på årsmötet. 

 

 

 § 11 

Sponsorer  Styrelsen diskuterar sponsorer och uppdrager därefter vice 

ordförande att kontakta Royal Canin och ber om att få 

förlänga sponsoravtalet. 
  

   

Nästa styrelsemöte avhålles den 16 februari 2016 kl 19:30 

 

Ordförande Louise tackar alla för trevliga diskussioner och framför också ett stort tack till 

alla i styrelsen för ett trevligt och givande år som ordförande då Louise beslutat avgå 

av personliga skäl.  Därefter förklaras mötet för avslutat. 

 

 

 

 

Iréne Eklund        Louise Thomson  Cathy Magnusson 

Vid protokollet       Ordförande  Justeringsman 
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