WestieAlliansen
Protokoll nr: 6/2017
Paragrafer §1-§19
Närvarande:
Monica Richard, Ordförande
Cathy Wendt Magnusson , Kassör
Maria Pagmark, Ledamot
Bengt Lindgren, Ledamot
Annette Rudenstam, Suppleant
Irene Eklund Valberedningen, §16

Mötets öppnade

Rasklubben för West Highland White Terrier

Datum: 2017-10-03
Plats: Telefonmöte
Ej närvarande:
Eva Joelsson, Sekreterare

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

Fastställande av
dagordning

Dagordning fastställdes.

Protokollförare

§3
Kassör Cathy Wendt Magnusson valdes till protokollförare.

Justeringsman

§4
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Bengt Lindgren.

Föregående protokoll

§5
Föregående protokoll justerades. Och lades till handlingarna.

Inkomna handlingar

SKK

§6
Inbjudan Utbildning om index för HD och ED
Utökning av rasregister Johnny Andersson

SvTek Inbjudan Utbildning för ordförande, sekreterare och kassör
Gemensam årsmötes- föreläsningshelg febr-18?
Terrierderbyt Marknadsföra sin ras
Protokoll 3 och 4 fört vid Svenska Terrierklubben

Utgående handlingar

§7
SvTek Yttrande om utökning av rasregister
Brev till uppfödare
§8

Rapporter

AU: Inget att rapportera.
AUK: vakant
Diskuterades vidare om en Uppfödarpanel med anledning av avsaknad av
Avels- och Uppfödarkommitté.
Bengt redovisade sitt uppdrag. Margareta Törnqvist, Reidun Aldrin,
Bengt-Åke Gummesson, Louise Thomson och Catharina Hasselgren är
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tillfrågade och har tackat ja. Dessa personer ska oberoende av varandra
kunna delge och stötta styrelsen med sina kunskaper och erfarenheter i
avelsfrågor på uppdrag av styrelsen. Utrymme finns om någon ytterligare
är intresserad av att vara med i WA:s Uppfödarpanel.
Informationsansvarig
Inget att rapportera
Hemsidan
Cathy tycker att ”SOS Veterinären råder” är svår att hitta på hemsidan om
man inte vet var att leta. Cathy ombads att lösa detta med
webbredaktören.
Bevakning externa hemsidor:
Inget att rapportera.
WestieNytt:
WestieNytt 4, manusstopp 5 november.
Terrierposten:
TerrierPosten 4, manusstopp 1 november.
Lokalklubbar:
Roligt att notera att ÖstWestie är fortsatt mycket aktiva. I WestieNytt 3
kan man läsa om alla deras aktiviteter nu i höst. Ytterligare 8 BPH har
genomförts!
Kontaktombud
Inget att rapportera.

Ekonomi

Uppfödarmötet/Årsmöte
2018

Utställning 2018
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§9
Det ekonomiska läget ser bra ut. Vi gör en förlust mot budget på
utgifterna i samband med WA officiella utställning i somras med
anledning av några oförutsedda utgifter.
§10
Cathy får i uppdrag att fortsätta undersöka lämplig konferensplats och
återkoppla till styrelsen snarast.
Inger Persson, Kennel Posh, kommer att, tillsammans med styrelsen, stå
för programmet på uppfödarmötet. Inger kommer, efter styrelsens
godkännande, skicka ut en enkät till uppfödarna vilken ska ligga till grund
för diskussioner på mötet.
Styrelsen har i uppdrag att få tag i en intressant föreläsare.
§11
Anette har undersökt vilken ringplats WestieAlliansen tilldelas i Borås.
Cathy har bokat hotell och tar kontakt med tilltänkta ringsekreterare.
Styrelsen avvaktar SKK´s godkännande av domare.
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Utökning av rasregister

§12
Johnny Andersson har ansökt om att få utöka sitt rasregister. Mötet
beslutar, att tillstyrka ansökan från rasklubbens sida.

SvTek Avelskonferens
15 oktober

§13
Anne-Marie Lindén närvarar i WestieAlliansens namn vid
Avelskonferensen. Styrelsen beslutar att godkänna detta och betala för
konferenskostnaden.

Reflexer

§14
Reflexerna med Westie-loggan är nu levererade. Bengt skickar ut ett antal
till styrelsen, för att vid lämpligt tillfälle kunna delas ut.

Valberedningen

§15
Irene Eklund, Valberedningens sammankallande, närvarade vid denna
punkt. Arbetet med ny styrelse 2018 är nu påbörjat och de
styrelsemedlemmar som står för omval, kommer att kontaktas var och en.

Utestående punkt

§16
Anette har i uppdrag att hitta trimmare i norra halvan av Sverige. Frågan
skjuts upp till senare möte.

Övriga frågor

------

Nästa möte

§18
Telefonmöte den 2 november 2017 kl 19.00.

Mötets avslutande

§19
Monica tackade alla för bra diskussioner och avslutade mötet.

§17

……………………………………..
Cathy Magnusson Wendt
Vid pennan
Justeras:
……………………………………..
Monica Richard, ordförande
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……………………………………….
Bengt Lindgren, justeringsman
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