WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr: 2 / 2016
Paragrafer: § 1 - § 19

Datum: 2016-04-23—2016-04-24
Plats: Västerås

Närvarande:
Monica Richard
Iréne Eklund
Cathy Wendt Magnusson
Bengt Lindgren
Maria Pagmark t o m § 13
Jan Lindén

Ej Närvarande:
Maria Pagmark fr o m § 14

Mötets öppnade

Dagordning

§1
Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna
och förklarade mötet för öppnat.
§2
Dagordningen fastställdes.

Protokollförare
Justeringsman

§3
Sekreterare Iréne Eklund valdes till protokollförare.
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Maria
Pagmark och Cathy Magnusson.

Föregående protokoll

§4
Föregående protokoll, godkändes och lades därefter till
handlingarna.
§5

Inkomna handlingar
160323-160422

SKK:

Medlemsguiden
Pressartikel, Snöresbedömning
Info Stockholm Hundmässa

SvTeK:
SvTek program TF 2016-03-29
Beslut från Disciplinnämnden
Dokument TF 2016
Protokoll nr 13
Delegater TF 2016
Välkomna på SKK avelskonferens till
hösten
Valberedningens förslag TF 2016
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Övriga:
Hjälp/info gällande att avla ifrån
medlem.
Förslag på domare WA off utst 2017,
Doreen Lancaster
Utgående:

Svar till medlem.

Styrelsen gick igenom listan över inkomna & utgående
handlingar som därefter arkiverades.

Rapporter

AU:
AUK:

Informationsansvarig;

Hemsidan:

§6
Informerades om beslut i AU. Skickat
kondoleansblommor till medlems begravning.
Återkommer i punkt 8.
Enligt informationsansvarig är det fortsatt stor
efterfrågan på valpar. Se även under §9.
Beslutades att sekreterare ber webmaster att lägga
upp Gilla/Dela knappar på hemsidans startsida

WestieNytt:

Kassör lämnar lägesrapport och meddelar att
manusstopp är 15 maj, tidningen kommer till
midsommar och har tema hälsa.
Styrelsen beslutar att 1:a sidan i nr 1varje år ska vara en
vardagsbild av Årets Westie

Lokalklubbar/kontaktombud:

Ordförande Monica Richard rapporterade från
lokalklubbarna/kontaktombuden inför dagens möte.
ÖstWesties ordförande rapporterar att planeringen för
kommande utställning går enligt planerna.
Kontaktombud för Westie i Väst meddelat att de har en
westiepromenad söndagen 24 april.
Enligt hemsidan så är det westiepromenader på gång
under våren i flera av våra regioner.
Styrelsen tycker det är positivt att lokalklubbarna har
sina trevliga westiepromenader.
Ordförande kontaktar ombuden för Övre- och Nedre
Norrland och uppdaterar läget i regionerna.

Utställningskommittén;
2016

WestieAlliansen
c/o Iréne Eklund sekreterare
Sjöhultet 531
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Kassör Cathy rapporterar att UK har haft två
telefonmöten. Anmälningarna kommer in.
Hotellbokningarna likaså. Ulla R färdigställer katalogen.
Styrelsen har enats om bild på omslaget till katalogen.
Styrelsen ger UK i uppdrag att köpa present till
domaren för utställningen
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Styrelseledamot bakar tårta och styrelsen ber om hjälp
med vinster till lotteriet.

Utställningskommittén;
2017

Ekonomi;

RAS-revidering

Adjungering

Statistik SRD, uppdrag från
SvTek:

TF 2016

Uppdrag enligt
verksamhetsplan

WestieAlliansen
c/o Iréne Eklund sekreterare
Sjöhultet 531
286 92 Örkelljunga

Ordförande Monica Richard har kontaktat Doreen
Lancaster som har lämnat tre namnförslag på domare
till utställningen den 9 juli 2017. Styrelsen har delgetts
namnförslagen.
§7
Kassör Cathy Wendt Magnusson redogör för det
ekonomiska läget t o m mars 2016.
§8
Ordförande Monica Richard berättar om turerna med
RAS-revideringen. Revideringen är för närvarande för
granskning och beslut på SKK. Handlingarna publiceras
på hemsidan.
§9
Styrelsen beslutar adjungera Annelie Söderlund till
Informationsansvarig, Lena Backman att beräkna Årets
Veteran. Posten att beräkna Årets uppfödare kvarstår.
Sekreterare meddelar webmaster som uppdaterar på
hemsidan.
§10
Ordförande utför utvärderingen av statistiken SRD, enligt
uppdrag av SvTek, då denna ska uppdateras i år.
§11
Ordförande rapporterar ifrån årets Terrierfullmäktige
som varade i två dagar och som varit väldigt givande.

-

§12
Styrelsen beslutar att halva årshyran för förrådet,
där bla material tillhörande WA förvaras, betalas
ut årligen till Östwestie.

-

Styrelsen beslutar att aktivitetsbidrag om 2000:utbetalas årligen till aktiv lokalklubb med styrelse.

-

Styrelsen beslutade att ordförande
uppdaterar/förtydligar texten i dokumentet om
kostnaderna i rasmontern och aktivitetsbidraget.
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Almanacka 2017

§13
Styrelsen beslutade att almanacka 2017 ska tryckas.
Den ska vara gratis till medlemmar och finansieras av
annonsörer, sponsorer, dvs den ska vara
självfinansierad och med viss överupplaga till
försäljning. Informeras i WestieNytt och på hemsidan.
Monica tar in offert hos tryckeri som tryckt tidigare
almanacka.
Maria Pagmark är ej närvarande efter denna paragraf.
Justeringsman från § 14 är Cathy Wendt Magnusson

Shopen

Digital WA-logga

Arbetsgrupp för
frågor/problem

Styrelseportal

Bevakningar
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§14
Shopen är uppdaterad med nya produkter.
§15
Bengt arbetar med framtagandet av digitala WAloggan. Tar även in priser på reklam- och
profilprodukter.
§16
Styrelsen diskuterar olika infallsvinklar för
utveckling/hantering av frågor och problem som
aktualiseras av westieägare. Styrelsen uppdrar åt
ordförande att ta kontakt med expertis.
§17
Styrelsen har tidigare diskuterat olika möjligheter till
bättre avlämning av resonemang och bakgrund till
tidigare fattade beslut, till nya styrelser. En samlad och
för styrelsemedlemmar lättåtkomlig plats på hemsidan
diskuterades.
Jan visar upprättat förslag på hur en styrelseportal kan
se ut och fungera.
Styrelsen beslutar uppdra till Jan och Monica att lägga
upp styrelseportal på hemsidan tillsammans med
webmaster.
§18
Ordförande bevakar SKK och SvTek hemsidor när de
uppdateras med specifika nyheter eller information.
Sekreterare bevakar och är föredragande av inkomna
handlingar och eventuella åtgärder som måste göras
via märkning till styrelsen.
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Kommande möten

§19
Kommande styrelsemöten, telefonmöten, avhålles den
23 maj kl 19:30 samt
16 juni kl 19:30
Ordförande Monica Richard tackar för givande
diskussioner och förklarar mötet för avslutat.

Iréne Eklund
Vid protokollet

Monica Richard
Ordförande

Maria Pagmark
Justeringsman § 1 - § 13

Cathy Wendt Magnusson
Justeringsman § 14 - § 19
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