WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr: 4 / 2016
Paragrafer: § 1 - § 18

Datum: 2016-06-16
Plats: Telefonmöte

Närvarande:
Monica Richard
Iréne Eklund
Cathy Wendt Magnusson
Bengt Lindgren
Jan Lindén, ordinarie ledamot § 1-6
Maria Pagmark fr o m § 7

Ej Närvarande:
Maria Pagmark § 1-6

Mötets öppnade

Dagordning

§1
Ordförande Monica Richard hälsade alla välkomna
och förklarade mötet för öppnat.
§2
Dagordningen fastställdes.

Protokollförare
Justeringsman

§3
Sekreterare Iréne Eklund valdes till protokollförare.
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Jan
Lindén.

Föregående protokoll

§4
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till
handlingarna.
§5

Inkomna handlingar
20160521--20160613

SvTeK: Nyhetsbrev 3, Medlemsadministration.
SvTeK: Protokollsutdrag från JhKs.
SvTeK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik.
SvTeK: BPH - anordna en eller flera dagar just för era
medlemmar.
SvTeK: Information från SKKs/JhKs.
Övriga:
SLU: Forskningsnyheter nr 4 2016.
Marknadsbyrå, Offert på pennor till WestieAlliansen.
Marknadsbyrå, Företagspresentation, Profilering mot
Era medlemmar.
Marknadsbyrå, Offert HP-Glas.
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Styrelsen gick igenom inkomna handlingar och
beslutade att:
• Ordförande anmäler sig till Utbildning i
Föreningsteknik samt
• att skicka ut information till lokalklubb om att
kunna anordna BPH utbildning där WA lämnar
200kr i bidrag per deltagande medlems hund.
därefter lades dessa till handlingarna.

§6
Slutförd SRD-sammanställning tillsänt till SvTek och SKK
den 13 juni 2016 samt till WA hemsida.

Utgående handlingar
160521--160613

§7
Rapporter

AU:

Inget att rapportera.

AUK:

Styrelsen beslutade att övergången av antal
valpar/hanhund från 80 till 50, genomförs med en
”mjuk” övergång innebärande att hanhundar som den
1 jan 2017 har fler än 25 valpar efter sig omfattas av
den tidigare regeln dvs max ca 80 valpar. Övriga
hanhundar omfattas av det i RAS fastställda antalet på
max 50 valpar vid samma tidpunkt som ovan.

Avelskonferens:

Informationsansvarig;

Styrelsen beslutade att erbjuda uppfödare att delta i
den grundläggande avelskonferensen mot att man
sedan startar upp och ingår i AUK framöver, samt att
lägga upp detta erbjudande på FB-gruppen. Max 2
personer som styrelsen utser. Styrelsen uppdrog åt
ordförande och sekreterare att genomföra upplägget
på Face-Booksidan.
Inget att rapportera.

Hemsidan:

Inget att rapportera. Styrelsen konstaterar att hemsidan
ser bra ut.

WestieNytt:

Kassör rapporterade att allt materiel är inskickat och att
WN är på tryck.

Lokalklubbar/kontaktombud:

Ordförande varit i kontakt med ombuden i Norrland.
Information om att det är brist på valpar även i
Norrland.
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Utställningskommittén;
2017

Ekonomi;

RAS-revidering

Statistik SRD

HP/CK Glas

Samarbete

Ordförande rapporterade att två ringsekreterare för
utställningen 2017 är klara. Utvärdering av
domarförslagen pågår.
§8
Kassör redogjorde för det ekonomiska läget vilket ser
bra ut.
§9
Styrelsen uppdrog åt ordförande och sekreterare att
flagga upp för den fastställda RAS-revideringen på
FaceBooksidan.
§10
Statistiken SRD är klar och inskickad. Styrelsen uppdrog
åt ordförande och sekreterare att länka ut den på
FaceBooksidan.
§11
Styrelsen diskuterade alternativ med HP/CK glas och
beslutar att invänta ytterligare offert innan beslut tas.
§12
Vettris (veterinärkliniker). Veterinär ska skriva om olika
problem som kan förekomma hos rasen och som kan
publiceras i WestieNytt.
Svedea (försäkringsbolag) om samarbete.
Styrelsen beslutade att avvakta och ligga lågt ett tag
samt att lyfta frågan längre fram i tiden.

Almanacka 2017

Digital WA-logga

WestieAlliansen
c/o Iréne Eklund sekreterare
Sjöhultet 531
286 92 Örkelljunga

§13
Styrelsen diskuterade inkomna offerter för tryck av
almanacka 2017.
Styrelsen beslutade att anta samma offertgivare som
tidigare år då inkomna offerter är likartade. Upplägg
och finansiering av almanackan ska vara enligt tidigare
år och uppfödarna ska informeras.
§14
Bengt meddelade att han fortfarande ej fått datum
när digital WA-logga kan vara klar. Återkopplas.
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Arbetsgrupp för
frågor/problem

Årets uppfödare

Kommande möte

Övrigt / avslut

§15
Styrelsen diskuterade kring arbetsgrupp för
frågor/problem ifrån valpköpare.
Efter diskussion beslutade styrelsen att inte bilda någon
speciell grupp. Viktigt att uppfödaren kontaktas vid
frågor/problem som rör valpen!
§16
Styrelsen adjungerade Ann-José Jenebring att beräkna
Årets uppfödare.
§17
Nästa styrelsemöte är den 24 augusti 2016 kl 19:00.
§18
Då det inte fanns något övrigt så tackar ordförande för
givande diskussioner och önskar alla en skön sommar
och förklarade mötet för avslutat.

Iréne Eklund
Vid protokollet

Monica Richard
Ordförande

Jan Lindén
Justeringsman
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