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Protokoll nr: 7/ 2016 Datum: 2016-10-19 
Paragrafer:  § 1 - § 20 samt bilaga Plats: Telefonmöte 
  
Närvarande: Ej närvarande: 
Monica Richard Iréne Eklund 
Cathy Wendt Magnusson  
Bengt Lindgren  
Jan Lindén, ordinarie vid mötet  
Maria Pagmark  
§15 Karin Söderkvist, 
sammankallande, valberedningen 

 

 
 
 

 

Mötets öppnade § 1. 
 Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna 

och förklarar mötet öppnat. 
 

Dagordning § 2. 
 Dagordningen fastställdes. 

 
 § 3. 
Protokollförare  Kassör Cathy Wendt Magnusson valdes till 

protokollförare. 
 

Justeringsman Att jämte ordförande justera protokollet valdes Jan 
Lindén. 
 

Föregående protokoll § 4. 
 Föregående protokoll utsänt tidigare och ligger på 

hemsidan. 
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Inkomna handlingar 
20160824-20161018 

§ 5. 

Inkomna SKK 
 

*SKK informerar om hundars beteende! 
*WD: Protokoll CS nr-2016. 

 
Inkomna SvTek *Påminnelse om namn på domarförslag 2017. 

*Inbjudan till kurser i höst. Föreningsteknik & Anatomi. 
*Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa  
2016. 
* Ansökan om Lydnadstävling SBK. 
* Förlängd ansökningstid för lydnadstävlingar 
*Inbjudan till informationsträff ang SKKs 
organisationsutredning 19/11  
*Ansökan om vidareutbildning  
*Nyhetsbrev från SKKs utbildningskommitté september 
2016. 
* Påminnelse, Ni missar väl inte Avelskonferensen! 
*Missa inte-heldag med Thomas Uneholt om 
Föreningsteknik 2/10. 
*Yttrar sig i vårt ärende med hanhundsanvändningen. 
*Viktigt! Påminnelse om infoträff ang SKK´s 
organisationsutredning. 
*Påminnelse om ansökan om vidareutbildning  
*Spännande nyheter för dig som uppfödare! 
* Inbjudan till Ras- och specialklubbstorget 2017, My 
dog. 
* Icke hänvisning info från SKK 
*Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 160916. 
*Påminnelse, Utmärkelser SKK och SvTeK, senast 15/11. 
*SvTeK protokoll nr 4, 5 och 6. 
* Nyheter från Svenska Mässan i Göteborg. 
 

Medlem *Uppsägning av uppdrag. 
 

SLU *Forskningsnyheter 6/2016 
*Forskningsnyheter 7/2016 
 

Blivande rasdomare  *Önskar raskompendium 
 

Västsvenska Terrierklubben *My Dog 2017. Rasmonter. 
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Utgående handlingar §6 
Medlem Ordförande besvarat uppsägningar av uppdrag. 

 
Blivande rasdomare Kassör skickat raskompendium. 
  
Rapporter §7 
AU Inget att rapportera. 

 
AUK Nya regeln för antal valpar/hanhund lyftes återigen till 

diskussion efter synpunkter från 
medlemmar/uppfödare. Efter kontakter med SvTek 
beslutar styrelsen att ersätta tidigare lagt beslut 2016-
06-16 med nytt beslut: Från och med 1 juli 2017 gäller 
högst 50 registrerade valpar/hanhund. Särskild 
protokollsbilaga bifogas. 
 
Styrelsen informerat uppfödare om gällande regel för 
hanhund i avel. 
 

Informationsansvarig Fortsatt stor efterfrågan av valpar. 
 

Hemsidan Inget extra att rapportera. Fungerar väl. 
 

Bevakning av SKK o SvTek 
hemsidor 

Ordförande rapporterade axplock från respektive 
hemsida. 
 

WestieNytt WestieNytt 4, deadline 6/11.  Påminnelse angående 
annonsörer till julnummer kommer att gå ut via 
WestieNytts nya FaceBooks adress. 
 

Lokalklubbar Rapport från diverse aktiviteter i Östwestie under 
hösten. Mycket positivt! 
Östwestie söker hjälp med bemanning till rasmontern 
på Stora Stockholm 3-4 december! Anmäl till Lena 
Backman. 
 

Kontaktombud Kassören fick frågan angående Sydwesties ekonomiska 
tillgångar, med anledning av vilandeläggandet. 
Kassören uppdrogs att undersöka frågan. 
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Utställningen 2017 Bemanning till Utställningsarbetet behövs. Iréne och 
Cathy fick i uppdrag att bilda en kommitté. Vädjan till 
medlemmar i Skåne/Blekinge/Halland om 
engagemang inför rasspecialen i Hässleholm/Tyringe 9 
juli 2017. 
Arbetet med priser och sponsorer startar. 
CUA Cathy tar kontakt med webbredaktören 
angående anmälan via hemsidan. 
Ringsekreterare är klara. 
 

 §8 
Ekonomi Rapporter är utsända till Styrelsen och visar på ett gott 

resultat. 
 

 §9 
Beräkning av Årets Westie 
from 2017 

Förslag är utsänt och godkändes och läggs ut på 
hemsidan 
 

 §10 
Uppdatering trimlistan Uppdateringen är gjord och läggs ut på hemsidan 

 
 §11 
Digital WA logo Vice ordföranden rapporterade att arbetet går framåt 

och ett färdigställande närmar sig. 
  

 §12 
Inköp av HP/CK-glas samt 
pennor 

Pennorna har nu skickats till Kassören.  
Hanteringen av glasen diskuterades. 
 

 §13 
Almanacka 2017 
 

Då för få intressenter inkommit, trots påminnelser, 
beslutar Styrelsen att lägga ner ärendet. 
 

 §14 
Årsmötet 2017. 
 

Preliminärt datum den 19 februari. Maria undersöker 
lämplig möteslokal i Stockholm. Sista dagen för insända 
motioner är fredagen den 3:e feb. 2017, utifrån att 
ovanstående datum kan beslutas. Definitivt datum, tid 
och plats för årsmötet publiceras på hemsidan. 
  

 §15 
Valberedning 
 

Karin Söderkvist, sammankallande, anmälde sin 
närvaro till telefonmötet. Mandatperioden upphör för 
två ordinarie ledamöter. Valberedningens arbete 
fortsätter utifrån denna information. Efter detta besked 
lämnade Karin mötet. 
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Uppfödarmötet 2017 §16 
 Önskemål från uppfödarna att återinföra ett 2-

dagarsmöte och som vanligt i oktober. Kassören fick i 
uppdrag att undersöka möjligheten på Motell 
Vätterleden i Gränna. 
Styrelsen söker en grupp med frivilliga som kan arbeta 
fram ett trevligt och intressant 2 dagars program! 
  

Nomineringar §17 
Hamiltonplaketten/ 
Förtjänsttecken 

Styrelsen diskuterade och lade fram förslag. Deadline 
till Terrierklubben 15 november. 

 
Övriga frågor §18 
 Jan Lindén avrapporterade samtal med en 

westieägare angående lungfibros. 
 
WestieAlliansen har genom testamente donerats en 
penninggåva. 

Nästa möte §19 
 Nästa styrelsemöte (telefon) äger rum den 21 

november kl 19.30. 
Mötets avslut §20 
 Ordförande tackar för givande diskussioner och 

förklarar mötet avslutat. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Cathy Wendt Magnusson        Monica Richard   
Vid protokollet         Ordförande   
 
 
 
 
 
 
 
Jan Lindén 
Justeringsman 



	 	 	 	 Bilaga	till	protokoll	2016-10-19	

Avseende	användandet	av	hanhundar	i	avel	i	WestieAlliansen.	

I	avsikt	att	främja	avelsarbetet	i	rasen	innefattas	i	dokumentet	Revidering	av	RAS	2015-2020	ett	mål	
att	minska	antalet	avkommor	till	hanhundar	från	80	till	50.	Dokumentet	blev	granskat	och	behandlat	
på	SvTek	(Svenska	Terrierklubben)	och	därefter	granskat	och	godkänt	av	SKK	(Svenska	
Kennelklubben)	2016-05-19.	

I	avsikt	att	nå	det	uppsatta	målet	beslutade	styrelsen	om	en	mjuk	övergång	för	hanhundar	redan	
satta	i	avel.	Med	det	underlag	styrelsen	tagit	fram	gjordes	bedömningen	att	detta	på	ett	bättre	och	
mer	kontrollerat	sätt	skulle	uppfylla	målet,	än	en	ett	stupstocksdatum.	

Beslutet	upprörde	några	medlemmar/uppfödare	vilka	vände	sig	till	först	SKK	och	därefter	även	SvTek	
för	att	få	tydliggjort	om	styrelsen	satt	sig	över	deras	respektive	fattade	beslut	genom	att	välja	en	
annan	linje	än	stupstocksmodellen.	Kärnfrågan	maldes	därvid	ner	till	hur	man	tolkar	ordet	”mål”	
under	revisionsperioden.	

SvTek	meddelade	att	man	inte	kunde	finna	att	styrelsen	på	något	sätt	satt	sig	över	beslut	fattade	av	
vare	sig	SvTek	eller	SKK	och	att	styrelsen	varit	i	sin	fulla	rätt	att	fatta	lagt	beslut.	Däremot	konstaterar	
SvTek	att	RAS-dokumentet	som	sådant	saknar	ett	strategiavsnitt	för	att	uppnå	de	avsedda	målen,	
vilket	granskarna	borde	ha	uppmärksammat.	

Avslutningsvis	framhåller	SvTek	att	den	förändrade	regeln	från	80	till	50	valpar	borde	ha	varit	känd	av	
uppfödare	i	ca	6	år	varför	någon	mjukare	övergång	kunde	anses	onödig.	SvTek	föreslår	därför	
styrelsen	att	upphäva	sitt	tidigare	beslut	till	förmån	för	ett	specifikt	datum	för	den	nya	regeln	att	
börja	gälla	fullt	ut.	SvTek	lämnade	en	god	tilltagen	tidsrymd	för	styrelsen	att	införa	den	nya	regeln.	

Det	finns	ingen	anledning	för	styrelsen	att	inte	beakta	SvTek	förslag	till	nytt	beslut	eller	att	bortse	
från	synpunkter	från	medlemmar.	Styrelsen	har	därför	beslutat	att	ersätta	lagt	beslut	utifrån	SvTek:s	
förslag.	

	Nytt	beslut	blir	därför	att	från	och	med	den	1	juli	2017	ska	ingen	hanhund	i	avel	inom	
WestieAlliansen	para	efter	att	50	registrerade	valpar	i	Sverige	uppnåtts.	

Detta	innebär	att	hanhundar	med	upp	till	50	registrerade	avkommor	den	1	juli	2017	omfattas	fullt	ut	
av	den	nya	regeln	och	hanhundar	som	har	fler	än	50	avkommor	omfattas	av	den	tidigare	regeln	om	
högst	80	avkommor.	

Styrelsen	kan	däremot	tycka	att	det	är	besvärande	att	ovanstående	regel	disciplinärt	endast	kan	
prövas	mot	uppfödare	på	uppfödarlistan.	Bättre	hade	varit	om	motsvarande	beslut	fattats	
gemensamt	med	SvTek/	SKK	vilket	därmed	skulle	ge	disciplinmöjlighet	på	en	högre	nivå	och	mer	
omfattande	än	rasklubbens.	Nu	finns	ingen	sådan	disciplinmöjlighet	och	de	uppfödare	som	väljer	att	
ställa	sig	utanför	rasklubbens	beslut	kan	fortfarande	använda	sig	av	SKK:s	tjänster	såsom	registrering	
av	utställningsmeriter,	valpregistrering	eller	t.ex.	valphänvisning	på	köpahund.se.	Detta	oaktat	
antalet	avkommor.		
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