
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 4                       
Datum: 2019-05-16 Telefonmöte

Närvarande:                                            
Elin Ludvigsson, ordförande
Anneli Söderlund, vice ordförande
Cathy Wendt Magnusson, kassör
Eva Fors, sekreterare
Mia Sandberg, ledamot 
Katarina Nodemar, suppleant 
Gunilla Körner, 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
- Godkännande från SKK om WA offciella utställning 200712.

§ 7. Utgående handlingar
 Utställnings-PM WA offciella utställning ligger på hemsidan sedan 190513. 

 
§ 8. Rapporter

- AU – inget möte genomfört sedan förra styrelsemötet.
- AUK – vilande.
- Informationsansvarig – inga medlemssamtal.
- Hemsidan – rekrytering ny webbmaster. Information om de två kandidater som

vi tagit referenser på. Ordförande får i uppdrag att kontakta kandidaterna och 
därefter delge styrelsen info via WhatsApp. Inledningsvis fram till årsskiftet 
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därefter en ömsesidig utvärdering av den gångna perioden. Framtagande av en 
ny hemsida blir en av huvuduppgifterna för den nya webbmastern.   

- Bevakning av SKK. Revidering av diverse avtal t ex köpeavtal, fodervärdskap bl a
innehållande information om att maximalt tillåten handpenning för född valp är 
15% av köpesumman. 

- WestieNytt – Deadline för 2/2019 var 190512. I numret kommer hälsoenkäten 
att inkluderas. Reportage och bilder från WA:s offciella utställning kommer 
också att fnnas med, så även aktuell poängställning i Årets westie, 
hanhundsanvändande o dyl. 

- 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 – Har genomfört planerad verksamhet bl a 
westiepromenad 190505 och agilityavslutning 190511 med bra deltagande.  

§ 9. Ekonomi
Kassören ger en kort muntlig ekonomisk rapport.  

§10. Ras 2020 – hälsoenkäten
Hälsoenkäten är nu sedan 1905 utlagd på WA:s hemsida och går dels att fylla i 
elektroniskt och att skriva ut men också att fylla i fysiskt och insända till Catharina 
Hasselgren. Vi måste alla hjälpas åt att se till att få in så många ifyllda enkäter som 
möjligt!

§11. Terrierfullmäktige 
Elin Ludvigsson och Anneli Söderlund representerade WA på Terrierfullmäktige i 
Stockholm 190413-14. Rekrytering av nya unga hundaktiva personer diskuterades, 
angeläget att rekrytera till Terrierklubben, ett enveckas läger för terrierungdomar 
kommer att genomföras under sommaren. Terrierderby + domarkonferens går av 
stapel 20-21 november 2019 i Arlanda Stad.

§12. Vinnarkompendiet 
Under framtagande.

§13. WA:s offciella utställning 2019
Planeringsarbetet går helt enligt plan. 52 hundar är anmälda. ÖstWestie kommer att 
stödja i genomförandet av utställningen. Royal Canin har bekräftat att de precis som 
tidigare kommer att sponsra utställningen 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. Ett fastnålat inlägg kommer att läggas upp överst på Facebook-sidan med 
en direkt länk till hälsoenkäten på WA:s hemsida. 
Även på WA:s instagramkonto kommer en push för hälsoenkäten att läggas in. 
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§15. Övriga frågor
- Inga övriga frågor anmälda. 

§16. Nästa möte
Nästa möte 190613 kl 19.00 (telefonmöte). 

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

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

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