
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 10                       
Datum: 2020-01-21 Telefonmöte

Närvarande:                                            
Elin Ludvigsson, ordförande
Anneli Söderlund, vice ordförande
Cathy Wendt Magnusson, kassör
Eva Fors, sekreterare
Mia Sandberg, ledamot
Gunilla Körner, suppleant 
Katarina Nodemar, anmält förhinder

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Elin Ludvigsson hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte 
öppnat. 

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3. Protokollförare
Sekreterare Eva Fors valdes till sekreterare för dagens möte. 

§ 4. Justeringsman
Till justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anneli 
Söderlund.

§ 5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§ 6. Inkommande handlingar
Löpande informationsmail från SKK via SvTek samt medlemsförfrågningar i olika 
ärenden, vg se § 7. 

§ 7. Utgående handlingar
Svar på inkomna mailförfrågningar om omplaceringshundar, påpekande om saknad info
om ”Stora Sthlm” på WA:s hemsida respektive kriterier för att vara domare på WA:s 
offciella utställning.  
 
§ 8. Ekonomi
Kassören ger en kort muntlig ekonomisk rapport. Utfallet ligger klart under budget, 
förklaringarna till detta är kända, men klubben bedöms ändå vara stadd vid kassa. 34 
700.- back på helåret. Medlemsantalet har minskat med ca 45 medlemmar.  
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§ 9. Årsmötet 
En representant från SvTek kommer att delta.
Förslag till budget 2020 gås igenom.   
Förslag till verksamhetsplan 2020 kommer att sändas ut i närtid. Dialog via WhatsApp. 
 
§10. Utställning ”Stora Stockholm” 191213-15 respektive rasmonter 
på My Dog i Göteborg 200103-06 
Såväl i montern i Sthlm som i Göteborg var intresset för rasen mycket stort och 
deltagande på respektive utställning bör genomföras även fortsättningsvis om de 
praktiska förutsättningarna fnns.  

§11. Ras 2021 – Hälsoenkäten
Sluttidpunkt för att lämna in hälsoenkäten var 200115. Mer än 500 enkätsvar har 
kommit in och dessa ska nu bearbetas. Dessa kommer nu att sammanställas och 
därefter fortsätter den grupp som utsågs på uppfödarmötet 2019 att bearbeta 
materialet.

§12. Rapporter
- Informationsansvarig – Inget att rapportera
- Hemsidan – Information om offciella utställningen 2020 ligger uppe på 

hemsidan, information om ÅM 2020 samt om att årets westie, årets veteran 
respektive årets uppfödare nu är utsedda.

- Bevakning av SKK – Inget att rapportera. 
- WestieNytt – 1/2020 deadline 200216.  
- TerrierPosten – 1/2020 Deadline ca 200201. 
- Lokalklubbar – ÖstWestie planerar för månatliga promenader, 

pälsvårdskurs 200314 samt en inoffciell Black&White-utställning 200823. Både 
Westie i Väst resp S Halland & Nv Skåne har genomfört välbesökta aktiviteter i 
december 2019 och planerar för aktiviteter även under första kvartalet 2020. 

§13. Vinnarkompendiet
Arbete pågår med att ta fram vinnarkompendium för 2017, 2018 och 2019. 

§14. Offciella utställningen 2020 Tyringe 
Arbetet pågår och utställningskommittén kommer att ha sitt första möte i februari. 

§15. Facebook/Instagram 
Facebook – ny sammanslagen sida WestieNytt/Westiealliansen kommer i närtid. 
Instagram – det läggs regelbundet ut aktuell information, senast från My Dog i 
Göteborg.  
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§16. Sponsringsförfrågan från SDGA – Swedish Dog Grooming 
Association
WA har erhållit en förfrågan om sponsring av det svenska lagets i hundfrisering 
deltagande i VM i maj 2020. 
Beslut 
att besvara inkommen förfrågan positivt och bidra med 10 000.-. 
Anneli Söderlund deltog ej i beslutet.

§17. Framtida hanterande av styrelseprotokoll
SKK:s föreningskommitté har med anledning av införandet av GDPR gett ut 
rekommendationer avseende hur medlemsorganisationerna ska hantera 
styrelseprotokoll och andra klubbrelaterade dokument. Angeläget att även 
fortsättningsvis säkerställa en hög grad av insyn och transparens för medlemmarna. 
Kassören har en pågående dialog med SKK och återkommer i frågan. 

§18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§19. Nästa möte
I den händelse det kommer in några motioner till årsmötet så kommer ett möte att 
genomföras, om inte kommer nästa möte att avhållas först efter årsmötet. 

§20. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat.

………………………………..
Eva Fors
Mötessekreterare

…………………………………                     ………………………………….
Elin Ludvigsson                                              Anneli Söderlund
Ordförande                                                   Justeringsperson   
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