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                Protokoll vid WestieAlliansens årsmöte den 24 februari 2019 
 
 

 
Mötets öppnande  

                                              §1 
Ordförande Elin Ludvigsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 
Röstlängd 

                                              §2 
Röstlängden upplästes och justerades av årsmötet  
27 närvarande samt två (2) icke medlem 
25 röstberättigade medlemmar 
 

 
Val av ordförande 

                                                §3 
Till ordförande för årsmötet valdes Anso Pettersson. 
Anso tackade för förtroendet. 
 

 
Protokollförare vid 
årsmötet 

                                                  §4 
Till protokollförare under årsmötet meddelade styrelsen Evalotta Joelsson. 
Årsmötet godkände förslaget. 

 
Val av justeringsmän 

                                                  §5 
Som justeringsmän och tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande 
justera protokollet valdes Lena Backman och Anna Oldén. 

 
Närvaro och 
yttranderätt 

                                                  §6 
Beslut om närvaro och yttranderätt av två (2) icke medlem. 
Mötet godkände förslaget. 

 
Fråga om mötet 
blivit stadgeenlig 
utlyst. 

                                                   §7 
Årsmötet har meddelats och kallats via hemsidan och WestieNytt. 
Mötet fann årsmötet vara stadgeenligt utlyst 

 
Fastställande av 
dagordning 

                                                    §8 
Årsmötet fastställde dagordningen. 

 
Årsredovisning, 
balans-och 
resultaträkning, för 
arbetet med 
avelsfrågor samt 
revisorernas 
berättelse 

                                                      §9 
Ordförande gick igenom årsmöteshandlingarna, verksamhetsberättelsen från 
styrelsen, AUK samt utställningskommittén. Efter varje punkt lämnades det öppet för 
frågor samt avslutningsvis över hela materialet. 
 

• Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna 
• Arbetet med avelsfrågor har hanterats av styrelsen 
• Balans- och resultaträkning Monica Richard läste upp kassörens 

kommentarer. Det framfördes en önskan om en särredovisning av klubbens 
utställning. Mötet godkände förslaget. 

• Revisionsberättelsen föredrogs av Anita Nyberg som föreslog årsmötet att 
resultatet balanseras i ny räkning samt att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2018. 
Mötet godkände och handlingarna som lades till handlingarna. 
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Fastställande av 
balans-och 
resultaträkning samt 
beslut om resultatet  

                                                    §10 
Balans-och resultaträkning fastställdes av årsmötet samt beslutades att balanseras i 
ny räkning enligt styrelsens och revisorns förslag. 

 
Styrelsens rapport-
ering av uppdrag 
givna vid föregående 
årsmöte. 

                                                      §11 
Inga uppdrag fanns att rapportera. 

 
Beslut om ansvars-
frihet för styrelsen 

                                                       §12 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
Verksamhetsplan 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgifter 
 
 
Rambudget 2019 

                                                        §13 
a) Årsmötet beslutade om styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2019 

• Utge 4 nummer av WestieNytt. 
• Leverera material till Terrier Posten 4 gånger per år. 
• Arrangera officiell utställning den 26 maj på Gålö Havsbad. 
• Arbeta vidare med att få flera medlemmar att engagera sig i klubben 

och även starta upp dom vilande lokala klubbarna. 
• Arbeta vidare med medlemsrekrytering. 
• Bredda och fördjupa kunskaperna om innehållet i RAS. 
• Starta upp rasrevidering. 

 
En önskan att styrelsen medverkar och samverkar vid Stora Stockholm och  
My dog ´s i montern och kring förberedelserna. Frågan hänskjuts till styrelsen. 

 
b) Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för år 2019 enligt 

styrelsens förslag.   
 

c) Mötet gick igenom den kommande rambudgeten för 2019 
 

               Monica Richard läse upp kassörens kommentarer för rambudgeten för 2019 
               Årsmötet fastställde styrelsens förslag till rambudget för 2019. 
 

 
Val av ordförande, 
ordinarie ledamöter 
och suppleanter 
enligt §8 i stadgarna 
samt beslut om 
suppleantens 
tjänstgöringsordning 

                                                        §14 
Elin Ludvigsson valdes till ordförande på 1 år 
Cathy Wendt Magnusson valdes som ledamot på 2 år omval 
Anneli Söderlund valdes som ledamot på 1 år, fyllnadsval 
Mia Sandberg valdes som ledamot på 2år nyval 
Eva Fors som ledamot, 1 år kvarstår 
Katarina Nordemar valdes till suppleant på 1 år    
Gunilla Körner valdes till suppleant på 1 år   
Suppleanternas arbetsordning som första val Gunilla Körner och som andraval 
Katarina Nordemar. 
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Val av revisor och 
revisorssuppleant 
enl §9 i stadgarna 

                                                         §15 
Anita Nyberg valdes som revisor på 1 år 
Anna Burtus valdes som revisorssuppleant på 1 år 
 
  

 
Val av valberedning 
enl §10 i stadgarna 
 

                                                          §16 
Monica Richard valdes som sammankallande på 1 år 
Chatarina Hasselgren kvarstår som ledamot 1 år 
Karin Söderqvist omval som ledamot 2 år 
 
Mötet godkände förslaget. 

Beslut om 
omedelbar justering 
av punkterna 14-16 
 
Motioner 
 
 
Styrelsen svar 

                                                          §17 
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av paragraf 14-16. 
 
                                                         §18 
En motion har inkommit från Östwestie, med yrkande om ekonomiska medel till ett 
större förråd.  
 
Styrelsens svar: Då styrelsen funnit enligt bifogad inventarielista att de mesta i 
Östwestie´s förråd är eget material till utställningar och montern på Stora Stockholm. 
De material som används och förvaras av Östwestie för montern på Stora Stockholm 
eller vid WestieAlliansens utställningar. Har vid inköp eller förnyelse av montern 
betalats av WestieAlliansen samt årligen ersättes Östwestie för halva 
förrådskostnaden.  
 
Därför yrkar styrelsen avslag till motionen. 
Mötet yrkade bifall till styrelsen.  
 

 
Propositioner 

                                                         §19 
Inga propositioner förelåg. 

 
Övriga ärenden 

                                                         §20 
Vinnarkompendiet: Elin redogjorde för kompendiet, ett samlat dokument sen 1963, 
som beskriver i ord och bild, vinnare av Årets Westie samt BIR och BIM på 
WestieAlliansens utställningar. Styrelsen ställde frågan om det finns intresse att ha 
kompendiet kvar eftersom det inte har varit någon större efterfrågan de senaste åren. 
 
Mötet diskuterade runt kompendiet och föreslog kanske att den skulle marknadsföras  
på ett tydligare sätt. Mötet menade också att detta skulle vara en förlorad historia om 
den inte fortsatte. Ett förslag var att kunna prenumerera på kompendiet. Mötet 
diskuterade också möjligheten att lägga ut den på hemsidan för egen kopiering samt 
på shopen. 
Frågan hänskjuts till styrelsen. 
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Mötets avslutande 
 

 
                                                          §21 
Elin Ludvigsson tackade Anso Petersson för genomförandet av årsmötet och 
förklarade mötet härmed för avslutat. 
 
 

  
 
 
 
Anso Pettersson                                                                 Eva Joelsson  
Årsmötets ordförande                                                      Årsmötets protokollförare  
 

  
 
 
 
Lena Backman                                                                             Anna Oldén  
Justeringsman                                                                             Justeringsman 

  

  

  

  

  

  

 


