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Närvarande 

Ordf:           Elin Ludvigsson 

Vice ordf:   Anneli Söderlund 

Kassör:       Cathy Wendt Magnusson 

Suppleant:  Katharina Nordemar 

Förhindrade 

Sekreterare: Eva Fors              

Ledarmot: Mia Sandberg 

Ledarmot: Gunilla Körner 

1. Mötets öppnande 

Telefonmötet startade kl. 19.00 och ordförande hälsade alla välkomna.   

2. Fastställande av dagordning 

Bifalles av samtlig deltagare 

3. Val av sekreterare för mötet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Anneli Söderlund 

4. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet 

Katharina Nordemar 

5. Godkännande av föregående protokoll 

En ändring i paragraf 8 godkändes. 

6. Inkommande handlingar 

Löpande information från Terrierklubben. 

7. Utgående handlingar 

Inga 



8. Rapporter  

-AU- har Informerat löpande till övrig styrelse via What’s app, angående tillsättning 
av ny webbmaster. 

- Informationsansvarig - inget att rapportera 

             Hemsida - Till ny webbmaster valdes Alexander Sahlström enhälligt av 
Styrelsen. 
             Avtal med Alexander skrivs under veckan och undertecknas av AU 
(Ordföranden, sekreterare och kassör). Ny hemsida beräknas vara klar under v 26. 

              Bevakning av SKK Nyhet: Alla kan nu registrera sina valpkullar på SKK:s 
hemsida. 

Westienytt- Nya numret utkommer V.25. Hälsoankäten ligger i tidningen. 

Terrierposten- Publicerar uppmaning till westieägare att fylla i hälsoankäten. Vi 
kan läsa vidare i Terrierposten nr. 2 

Lokalklubben Östwestie-inget att rapportera. 

9. Ekonomi  

Kassör rapporterar att budgeten för Utställningen på Gålö kommer att överstigas 
något. 

             Kostnaderna för ny webbredaktör och ny hemsida är inte medräknad i 
årets budget,  
             vilket resulterar i, att budgeten för IT-kostnaderna inte kommer att hålla. 

10. Ras 2020 

Hälsoankäten är till för alla westieägare att fylla i och skicka, även icke 
medlemmar. Information sprids på Facebook, uppmuntrar alla att fylla i. 

11. Vinnarkompendiet 

Under arbete 

12.Utställningen 2019/2020 



Ett regnigt Gålö satte inte stopp för avslutad utställning. Trots vädret flöt allt på 
och blev en trevlig tillställning. 

             Till nästa årsutställning kommer domare att snarast utses av Styrelsen och 
förslaget sänds in till SKK, senast 15 september. 

13.Rasmonter till My Dog 

             Att deltaga på mässan My Dog diskuterades. Oklarheter om kostnader och 
om att få frivilligt deltagande råder, vilket måste klaras ut innan beslut kan tas. 

14.Facebook/Instagram 

Inget tillkom. 

15.Övriga frågor 

Förslag om att göra Bildspel/Film om vår förträffliga allround ras diskuterades. 

16.Nästa möte 

Tisdag 13 augusti 19.00 

17.Mötets avslutning 

Ordförande tackar för trevligt möte och önskar alla en trevlig sommar. 

………………………………………………………..                     
…………………………………………………………                     
………………………………………………………… 

Anneli Söderlund mötessekreterare                       Katharina Nordemar 
justeringsman                         Elin Ludvigsson Ordf. 
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