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Protokoll nr 8/2017
Paragraf §1-§15
Närvarande:

Datum: 2017-12-07
Plats: Telefonmöte
Ej närvarande:

Monica Richard, Ordförande
Cathy Wendt Magnusson, Kassör
Eva Joelsson, Sekreterare
Maria Pagmark, Ledamot
Bengt Lindgren, Vice ordförande

Anette Rudenstam, Suppleant

§1
Mötets öppnande

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

Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes.

Protokollförare

§3
Sekreterare Eva Joelsson valdes till protokollförare.

Justeringsman

§4
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Cathy Wendt Magnusson

Föregående protokoll

Inkomna handlingar

Utgående handlingar

§5
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.

SKK

§6
Rallylydnad Jubileumstävling My Dog Gbg 100 år
Dataskyddslagen

SvTek

Protokoll Nr 5 & 6
Kallelse till Terrierfullmäktige
Påminnelse och Programförslag ”Gemensamt årsmöte”

SLU

Hjärtats hälsa vid njursjukdom hos hund.

Medlem

Svar från Uppfödare på tidigare utsänt brev daterat 3/10-17
Subvention på till deltagande i Uppfödarutbildningen.
Prova-På-medlemskap.

Medlem

§7
Svar till uppfödare på inkommet svarsbrev
§8

Rapporter
AU

Inget att rapportera
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Använda hanhundar

”Hur ska hanhundslistan se ut och användas framöver?”
Mötet diskuterade olika alternativ och beslutade att listan skall vara kvar samt
även färgkodningen. Vidare beslutades att hanhundar på listan som avlidit eller
av annan anledning tagits ur avel ska tas bort från listan. Lämpligen görs detta
genom mail till webmaster från hanhundsägaren/uppfödaren.
Diskuterades även ett förslag med en länk direkt från den aktuella hunden till
SKK hunddata. Mötet gav Bengt Lindgren uppdrag att undersöka möjligheten.
Mötet beslutade även att på uppfödarmötet uppmana uppfödarna att gå igenom
och rätta hanhundslistan.
I frågan har Uppfödarpanelen konsulterats.

Hemsidan

Mötet beslutade ge uppdraget till webmaster att lägga upp tydligare länkar till
våra nordiska grannländers westiehemsidor, kanske med klickbar
nationsflagga. Bengt Lindgren ansvarig.

Bevakning externa
hemsidor

SKK 2 nya protokoll, diverse information.

WestieNytt

Julnumret är på väg ut. Annonsörerna sviker och istället för de vanliga ca 14 st
annonserna har det endast kommit in 5 julannonser.

TerrierPosten

På väg ut. WA har med lite information om uppfödarmötet och en God Jul
hälsning.

Lokalklubb

Östwestie: Monterbemanningen på Stockholm Hundmässa är klar.
Lena Backman har inkommit med ett förslag till styrelsen att klubben skall
subventionera uppfödarutbildningen.
Styrelsen ansåg att förslaget var mycket positivt för det fortsatta arbetet med
rasen då kunskap alltid kan tillföras såväl nya som erfarna uppfödare. Mötet
beslutade att bifalla förslaget och avsätter totalt 5000 kr/år att fördela lika på
de 5 första ansökningarna efter genomförd utbildning.
Information kommer finnas på hemsidan.
Monica svarar Lena Backman.
Kontaktombud Madeleine Lindgren har inkommit med ett förslag om att
erbjuda medlemmar ett Prova-På- medlemskap ett år likande det SvTek har.
Mötet beslutade att inte bifalla förslaget med motiveringen att de flesta
valpköparna får ett års (prov)medlemskap av sin uppfödare. Cathy svarar.

Ekonomi

§9
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Ekonomin är stabil.
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§10
Uppfödarmöte/
Årsmöte

Föreläsare är bokad och klar, årsmötesordförande klar.
Enkäten är på väg ut.
§11

Handlingar till
Årsmötet

Kallelse och Dagordning
Eva
Årsberättelse
Monica
AUK
Eva
Budget 2018, Rapporter -17 Cathy
Utställningskommittén
Cathy
Verksamhetsplan-18
Monica
Handlingarna ska i huvudsak vara klara till nästkommande styrelsemöte.

Utställningen 2018

§12
WA utställning i Borås, domare Shauna Fryer.

Övriga frågor

§13
Plaketterna till Årets Westie är beställda.
§14

Nästa möte

Telefonmöte den 18/1 kl 19.00
15/2 kl 19,00

§15
Mötets avslutande

Monica Richard tackade alla för bra diskussioner och avslutade mötet med
tillönskan om en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

…………………………………..
Eva Joelsson
Sekreterare

Justeras:

……………………………………
Monica Richard
Ordförande

……………………………………….
Cathy Wendt Magnusson
Justeringsman

