
WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr 9                       
Datum: 2019-11-05 Telefonmöte

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

§ 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
Till SKK insänd SRD1-sammanställning samt svar på inkomna mailförfrågningar om 
omplaceringshundar respektive kontaktuppgifter till uppfödare.  
 
§ 8. Ekonomi
Kassören ger en kort muntlig ekonomisk rapport. Utfallet ligger under budget. 
Medlemsantalet har sjunkit något. Nyrekryteringen av medlemmar vilken främst sker 
genom uppfödare som bjuder valpköparna på medlemskap det första året, 
kompenserar delvis men inte helt de medlemmar som lämnar klubben. 
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§ 9. Årsmötet 
Årsmötet 200216 planeras genomföras på ett nytt sätt, nämligen på två geografska 
platser, Sthlm respektive Ängelholm, som uppkopplad telefonkonferens. 
Mötesordförande kommer fysiskt att fnnas på plats i Sthlm tillsammans med minst en 
styrelseledamot. Mer detaljerad info kommer på hemsidan. Motionstiden inför 
årsmötet går ut 14 dagar innan mötet dvs 200202. 

§10. Utställning ”Stora Stockholm” 191213-15
ÖstWestie organiserar rasmontern på utställningen. Bemanningsläget är gott men 
precis som tidigare år var det svårt att få uppfödare att stå i montern. 

§11. Rasmonter till My Dog i Göteborg 200103-06
En uppfödare (CH) tog redan på uppfödarmötet våren 2019 upp frågan om WA:s 
deltagande på My Dog och har därefter visavi styrelsen föreslagit att WA ska delta med
en rasmonter vilket styrelsen ställt sig mycket positiva till. Uppfödaren kommer att 
koordinera detta tillsammans två andra uppfödare. Bemanningsfrågan är central och alla
uppmanas att bidra om man har praktisk möjlighet. Ny medlemsvärvningsbroschyr 
kommer att tryckas upp till detta. Ordf ansvarig. 

§12. Ras 2020 – hälsoenkäten
Hälsoenkäten har ”öppnats upp” på WA hemsida och såväl på Stora Stockholm som 
My Dog ska de som bemannar respektive monter uppmanas att dela ut enkäter till 
westieägare som ännu inte fyllt i den.  

§13. Rapporter
- Informationsansvarig – inget att rapportera.
- Hemsidan – ny webbmaster fungerar nu väl efter att det inledningsvis inkom en 

del medlemssynpunkter på de genomförda förändringarna.
- Bevakning av SKK – Inget att rapportera. 
- WestieNytt – 4/2019 utkommer före jul, men kommer tyvärr att innehålla 

ovanligt lite julannonser i år. 
- TerrierPosten – Material till en sida i nästa nummer är inskickat. 
- Lokalklubbar. ÖstWestie – Höstens planerade verksamhet med bl a promenader

och kom som du är-utställning, har genomförts enligt plan. Styrelsen är fitiga 
med att efter respektive aktivitet skicka in text och bild till WN vilket 
uppskattas av redaktionen. Övriga lokalklubbar har fortsatt svårt att få igång 
vht, men aktiviteter är planerade av både Westie i Väst och S Halland och Nv 
Skåne vilket är särskilt glädjande.

§14. Vinnarkompendiet 
Arbetet med framtagande av vinnarkompendium för 2018 resp 2019 är påbörjat men 
ännu inte klart. 
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§15. Offciella utställningen 2020 Tyringe 
Arbetet går enligt plan. Information om domare inkl domarpresentation kommer att 
återfnnas i WN 4/19 och i anslutning till att tidningen skickas ut också att publiceras 
på hemsidan. 

§16. Facebook/Instagram 
Fr o m årsskiftet ska WestieNytts Fb-sida döpas om och även omfatta 
WestieAlliansen. 

§17. Övriga frågor
Information gavs om en föreläsning av Mikael Nilsson 200216 i Svalöv. Temat är 
”Showdogs – ta din doghandling till en högre nivå”. WA:s styrelseledamot tillika v ordf 
i PhalèneSällskapet organiserar. 

§18. Nästa möte
Nästa möte, vid vilket ÅM-handlingarna dvs verksamhetsberättelse, utkast till 
verksamhetsplan, bokslut och förslag till budget ska behandlas, äger rum 200121. 

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

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

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