
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 6                       
Datum: 2019-08-14 Telefonmöte

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

§ 5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§ 6. Inkommande handlingar
- Godkännande från SKK om WA offciella utställning 200712.

§ 7. Utgående handlingar
Inga.  

 
§ 8. Rapporter

- Informationsansvarig; några synpunkter på hälsoenkäten har inkommit
- Hemsidan – ny webbmaster. Ännu är inget avtal skrivet med webbmastern men

arbetet är nu igång igen och ordförande ska efterlysa undertecknat avtal från 
webmastern. 

- Bevakning av SKK. 
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- WestieNytt – Deadline för 3/2019 var 190815. Kommande nummer kommer 
att innehålla lite gott och blandat bl a har redaktionen efterlyst sommarbilder 
från medlemmarna och i år fått ett ovanligt stort gensvar. Annons om behov av 
nya redaktionsmedarbetare har lagts ut på Fb och man har redan fått ett par 
intresseanmälningar.  

- TerrierPosten – Material till en sida i nästa nummer är inskickat. 
- Lokalklubb ÖstWestie – Planerar som bäst för ”Kom som du är”-utställning 15 

september på Fyrfotaplan i Täby. Första helgen i september går sedan höstens 
första westiepromenad av stapeln.   

§ 9. Ekonomi
Kassören ger en kort muntlig ekonomisk rapport.  
Beslut 
att utbetala ersättning till den tidigare webmastern i enlighet med kassörens förslag. 
Förfrågan om intresse för att delta SKK:s ”Brush up”-utbildning för certiferade 
utställningsarrangörer har ställts till de två CUA1-utbildade vi har i WA och de har 
båda svarat ja och ställt sig positiva till deltagande. 
Beslut 
att bekosta deltagandet för WA:s två CUA-utbildade personer i SKK:s ”Brush up”-
utbildning

§10. Ras 2020 – hälsoenkäten
239 webbsvar och 41 fysiska enkätsvar har inkommit. Vi behöver minst 400 enkätsvar 
och arbetet för att få in resterande minst 120 enkätsvar måste nu intensiferas med 
blänkare på FB och Instagram samt påminnelser via uppfödare och trimmare. 
Avstämning om en vecka via WhatsApp och då vid behov beslut om ev ytterligare 
åtgärder. 

§11. Vinnarkompendiet
Punkten bordläggs till nästa möte då Gunilla som ansvarar för Vinnarkompendiet 
närvarar. 

§12. Offciella utställningen 2020 Tyringe samt plats för offciella 
utställningen 2021
Förslag på domare fnns och kommer att skickas in till SKK senast 190915 och en 
förfrågan till vederbörande med uppmaning att skicka in sin CV kommer att skickas i 
närtid. 
Framtaget förslag på utställningsplats för utställningen 2021 kommer även det att 
insändas till SKK senast 190915. 

§13. Rasmonter till My Dog i Göteborg 
Anmälan om deltagande ska vara inne senast 191029. 

1 Certiferad utställningsarrangör
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§14. Facebook/Instagram 
En text är skickad till Linda Bauer som administrerar Fb-kontot ÖstWestie. Kontot 
kommer att namnändras och texten att publiceras i närtid.

§15. Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.

§16. Nästa möte
Nästa möte 190928-29 lunch till lunch. 

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

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

…………………………………                     ………………………………….
Elin Ludvigsson                                              Cathy Wendt Magnusson
Ordförande                                                   Justeringsperson   
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