
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 3                       
Datum: 2019-04-11 Telefonmöte

Närvarande:                                            
Elin Ludvigsson, ordförande
Anneli Söderlund, vice ordförande
Cathy Wendt Magnusson, kassör
Eva Fors, sekreterare
Mia Sandberg, ledamot 
Gunilla Körner, 1:e suppleant 
Katarina Nodemar, 2:e suppleant 

§ 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 Mia 
Sandberg.

§ 5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§ 6. Inkommande handlingar
- Inbjudan till Terrierfullmäktige
- Ansökningar till webbmasterbefattningen
- Regelremiss rallylydnad samt SKK-statistik för WHWT 2018

§ 7. Utgående handlingar
Inga utgående handlingar.

 
§ 8. Rapporter

- AU – inget möte genomfört sedan förra styrelsemötet.
- AUK – vilande.
- Informationsansvarig – Katarina Nodemar utses till informationsansvarig.
- Hemsidan – rekrytering ny webbmaster. Tre intresseanmälningar har inkommit.

Sekreteraren går vidare med referenstagning på de två av kandidaterna som 
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befnns vara mest intressanta. Skriftlig återkoppling till styrelsen. Allmän 
diskussion om arvodet som ska utgå för webbmasteruppdraget. 

- Bevakning av SKK – Anneli Söderlund utses till ansvarig för att bevaka SKK:s 
hemsida och vidarebefordra relevant information till styrelsen. 

- WestieNytt – Deadline för 2/2019 är 190512. Reportage och bilder från WA:s 
offciella utställning kommer emellertid att inkluderas. 

- TerrierPosten – Cathy Wendt Magnusson är tillsvidare fortsatt ansvarig för 
WA:s mtrl till tidningens fyra nummer men en ny ansvarig söks. Deadline för 
2/2019 är 190501. 

- Lokalklubb ÖstWestie – genomför planerad verksamheten enligt plan. Nytt för 
i år är att de kommer att genomföra en ”Kom som du är”-utställning 190915 
dit alla hundar oavsett svansknyckar, mjuka pälsar, hängande öron, kryptokidhet
o dyl är välkomna för att få en bedömning. 

§ 9. Ekonomi
Kassören går igenom de inför mötet utsända ekonomiska rapporterna.  

§10. Ras 2020 – hälsoenkäten
Monica Richard och AnnMarie Lindén utses till ansvariga för att ta fram den reviderade
RAS 2020. Catharina Hasselgren har erbjudit sig att sammanställa insända enkäter och 
detta erbjudande accepteras tacksamt av styrelsen. 

§11. Terrierfullmäktige 
Elin Ludvigsson och Anneli Söderlund utses att representera WA på Terrierfullmäktige
i Stockholm 190413-14.

§12. Vinnarkompendiet 
Gunilla Körner utses till ansvarig för att ta fram vinnarkompendiet för 2018.

§13. WA:s offciella utställning 2019
Planeringsarbetet går helt enligt plan och kontakt är etablerad med ÖstWestie som 
kommer att stödja i genomförandet av utställningen. Royal Canin kommer som tidigare
att sponsra och sannolikt också Agria. Priser till utställningen efterlyses! 

§14. Facebook/Instagram 
En ändring av namnet på Facebook-kontot ÖstWestie till WestieAlliansen kommer att 
ske i närtid. Ändringen sker efter ett beslut i ÖstWesties styrelse efter en förfrågan 
från Westiealliansen. Inriktningen på kontot ska vara densamma som tidigare dvs alla 
ska kunna lägga ut händelser och bilder. 
Emma Oldén Holmqvist kommer som tidigare att administrera instagramkontot 
westie.alliansen.

§15. Fysiskt styrelsemöte 
Beslutades att preliminär planering är att fysiskt styrelsemöte ska äga rum 28-29 
september. Kassören är planeringsansvarig.  
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§16. Övriga frågor
- WA har fått godkänt från SKK att genomföra en offciell utställning 2020. 

Inriktningen är att denna kommer att äga rum i Skåne. 
- Lena Backman utses till fortsatt ansvarig för att beräkna årets veteran.

§17. Nästa möte
Nästa möte 190516 kl 19.00. 

§18. Mötets avslutande
Ordförande Elin Ludvigsson tackade för ett bra möte och förklarade mötet för 
avslutat.

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

…………………………………                     ………………………………….
Elin Ludvigsson                                              Mia Sandberg
Ordförande                                                   Justeringsperson   
 

Westie Alliansen
c/o Cathy Magnusson (Kassör 2018)
Björkdalen, Vemmerlöv
272 97  GÄRSNÄS

TELEFON:
0414-129 99
0768-58 31 30

BANKGIRO:
5332-0123
PLUSGIRO:
70 93 26 – 3

WEBB:
www.westiealliansen.se

kassor@westiealliansen.se

http://www.westiealliansen.se/

