WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll nr: 3 / 2017
Paragrafer: § 1 - § 13
Närvarande:
Monica Richard
Eva Joelsson
Cathy Wendt Magnusson
Bengt Lindgren
Annette Rudenstam

Datum: 2017-05-06- -07
Plats: Fysiskt möte Vätterleden
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Suppleant

Ej Närvarande:
Maria Pagmark

Ledamot

Mötets öppnade

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

Dagordning

Dagordning fastställdes.

Protokollförare

§3
Sekreterare Eva Joelsson valdes till protokollförare.

Justeringsman

§4
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Bengt Lindgren.

Föregående protokoll

§5
Föregående protokoll justerades. Och lades till handlingarna.

§2

Inkomna handlingar

§6
SKK:

SvTeK:

20170328-20170505
Lediga tjänster Avelskonsulent o Instruktör

Ansökan & Checklista för Officiella utställningar inom
SvTek
Nya regler för jaktprov eller WCC för att ställa ut terrier i
Jaktklass
BPH enkät
§7

Utgående handlingar

Rapporter

Ansökan om tid och plats för WA utställning 2019
Svar på BPH enkät
§8
AU: Beslut att ansöka till SvTek om i styrelsen tidigare diskuterad tid och
plats för vår rasspecial 2019.
AUK: Vakant
Styrelsen diskuterade alternativa möjligheter till att få igång ett forum för
avels-och uppfödarfrågor där erfarenhet och kunskap förvaltas, sprids och
bereds inför styrelsens beslut.
Styrelsen beslutade att gå vidare med ett tilltalande alternativ.
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Informationsansvarig:

Allmän information.

Hemsidan:

Inget att rapportera.

Bevakning externa
hemsidor:

Bland annat rapport om att SKK/SvTek ger ekonomiskt bidrag till medlem
som genomfört BPH. Mera info kommer. Inget resultat har kommit från
enkäten om SKK nya organisationsförslag.

Westie Nytt:

Manusstopp 14 maj.

Terrierposten:

Bland annat rapport från Crufts och Westie i världen.

Lokalklubb:

Östwesties BPH-dag 14 maj, Domare klar till inofficiella utställningen.
Ekipage till den sedvanliga matchshowen är på gång. Höstens promenader
inplanerade. Ev pälsvårdsskurs.

Kontaktombuden:

Inget att rapportera.

Utställning 2017:

Cathy gav en lägesrapport. Glasen är klara för leverans. ÖstWestie önskar
vara med och sälja ur sin shop. Mötet beslutade att det är okej förutsatt att
utbudet inte är samma som för WA.
Bengt fick i uppdrag att ta fram priser på en frottéhandduk med ett
nygammalt tryck.

Utställning 2019:

En ansökan om tid och utställningsplats för vår rasspecial 2019, har lämnats
in till SvTek. Inväntar beslut.

Ekonomi

§9
Kassören redovisade det ekonomiska läget. Mötet beslutade att man i
fortsättningen inte kan få annons införd i WestieNytt innan betalning skett.

Terrierfullmäktige:

§10
Monica rapporterade från TF. Terrierderbyt äger rum den 26 november i
Malmö, Westiedomare är Petter Steen, Norge.

Uppföljning av
efterlevnad av RAS,
SRD mm
Vandringspriserna:

Uppfödarmötet 2017:
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§11
Uppföljningsrapport av 2016 resultat är under arbete.

§12
Vandringspriserna finns nu samlade, MEN pärmen med dokumentationen
kring vandringspriserna är dock fortfarande borta. Monica upprättar en ny
mapp med de uppgifter som finns tillgängliga på hemsidan.
§13
Mötet gick igenom förslag på ämnen samt tänkbara föreläsare och ett
preliminärt program för helgen. Mötet gav i uppdrag till Monica att försöka
boka föreslagna föreläsare.
TELEFON:
070-779 65 69

Sida 2 av 3

BANKGIRO:
5332-0123

WEBB:
http://www.westiealliansen.se
sekreterare@westiealliansen.se

WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Förslag om att bjuda in uppfödare med fler än 1 kull och som inte är
medlemmar i WA, till uppfödarmötet. Mötet beslutade att uppdra till Cathy
att bjuda in dem.
Regler för
valphänvisning

WA värdegrund

Info-blad

Övriga frågor

§14
Ändringarna i RAS gällande hanhundsanvändandet. Mötet beslutade att från
och med 1 juli 2017 kommer inte parningar med hanhundar som redan har
mer än 50 avkommor, att medges valphänvisning på WA hemsida. Ansvaret
för efterlevnaden och målsättningen i RAS åvilar både hanhunds- och
tikägare.
§15
Mötet diskuterade klubbens värdegrund och styrelsens grundläggande
inställning och förhållningssätt.
§16
Vid kontakt med ev sponsorer skulle ett informationsblad om WA vara till
stor hjälp. Mötet diskuterade runt innehållet och mötet gav i uppdrag till
Anette att ta fram ett första förslag-utkast.
§17
Bristen på trimmare, framförallt i norra Sverige, diskuterades. Anette
undersöker tillgången på trimmare norröver, som faktiskt trimmar westies,
genom kontakt med befintligt nätverk.
Den tidigare medlemsbroschyren behöver ev revideras och tryckas upp i ny
upplaga.
§18

Nästa möte

Telefonmöte den 12 juni kl 19.00

Eva Joelsson
Vid protokollet

Monica Richard
Ordförande

Bengt Lindgren
Justeringsman
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