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Verksamhetsberättelse för WestieAlliansen 2020
Under året 2020 har WestieAlliansen bestått av följande ledamöter
Ordförande

Finn Thaulow, avgick på egen begäran 201206

Vice ordförande

Mia Sandberg, Tf ordförande f.m. 201206

Sekreterare

Katarina Nodemar

Kassör

Cathy Wendt Magnusson

Ledamot

Anneli Söderlund

Suppleant

1:a Mai Tuominen, avgick på egen begäran 201206

201206

2:a Catharina Hasselgren, vice ordförande f.m.

Revisorer

Anita Nyberg & Anna Burtus

Revisorssuppleanter

Karin Söderquist & Sandrine Elander

Valberedningen

Lena Backman (sammankallande), Karin
Söderqvist & Reidun Aldrin

Arbetsutskott

Finn Thaulow, Cathy Wendt Magnusson &
Katarina Nodemar, AU aktivt fram till 201206

Webmaster

Alexander Sahlström

Kommittéerna som verkat på styrelsens uppdrag:
Utställningskommittén

Cathy Wendt Magnusson, Iréne Eklund,
EwaMarie Hörndahl & Ulla Rylander

Avels- och Uppfödarkommittén

Catharina Hasselgren, Anne-Marie Lindén & Mai
Tuominen, avgick på egen begäran 201206

WestieNytt

EwaMarie Hörndahl, Cathy Wendt Magnusson &
Ida Gravander
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Årsmöte
WestieAlliansen årsmöte ägde rum den 16 februari 2020, årsmötet var belagt på två
olika platser, Stockholms kennelklubbs lokaler i Stockholm samt Hotell Erikslund i
Ängelholm. Kommunikation via telefon mellan de båda platserna. 35 personer deltog
från Stockholm, var av 4 icke medlemmar, 30 personer från Ängelholm var av 1 icke
medlem.
Sammanträden
Styrelsen har förutom konstituerande möte haft 12 protokollförda ordinarie möten under
året. Målet för verksamhetsåret var att ha minst ett fysiskt möte, men Covid-19
pandemin satte stopp för det. Styrelsen har haft styrelsemötena via telefonmöten samt
även via Microsoft Teams och Google Meet.
Utöver styrelsemöten har styrelsen, kommunicerat via telefon men i dessa fall framför
allt via mail.
Medlemsutveckling
Vid utgången av 2020 var antalet medlemmar 743 personer (697 år 2019), varav 642
(631) fullbetalande.
Valpmedlemmar 67 (30), familjemedlemmar 8 (7), gratis medlemmar 9
(11), heders medlemmar 3(3), nordiska medlemmar 12 (12), nordiska
valpköpare 1 (2), utom nordiska medlemmar 1(1).
Årsavgiften har varit 275 kr för enskild medlem, 50 kr för familjemedlem. Övriga Norden
300 kr och utomnordiska medlemmar 350 kr samt 125 kr för medlemskap för nya
valpköpare.
Representation Terrierfullmäktige
På grund av Covid-19 pandemin utfördes Terrierfullmäktige digitalt den 28 juni 2020.
WestieAlliansens representant var Finn Thaulow.
Hemsidan
Hemsidans uppdateringar sköts av webmaster, Alexander Sahlström. Uppdateringarna
sker genom mail till webmaster. Valpar väntar, valpar till salu, omplaceringar m.m. sker
via formulär som kontrolleras via AUK innan publicering på hemsidan. Ny funktion på
uppfödarlistan är, att uppfödaren kan via webbmaster lägga in text på hemsidan när
valpar planeras nästa gång.
Officiella utställningen
WestieAlliansens officiella utställning som skulle hållas den 12 juli i Tyringe, fick ställas
in på grund av Covid-19 pandemin. Domare Sherril Goodwin kommer istället att döma
den officiella utställningen 2021.
Ras 2021
Under 2019 har vi, i styrelsen, utsett en grupp för att jobba med ras revideringen 2021.
2020 har utvärdering och sammanställning av hälsoenkäten skett. Slutliga revideringen
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kommer att genomföras efter uppfödarmötet, för att sedan lämnas in till SvTek för
genomgång.
Årets Westie, årets uppfödare och årets veteran 2020
Ställdes in på grund av Covid-19 pandemin, då de flesta utställningarna ställdes in
2020.
Aktivitetsgrupper
Trots Covid-19 pandemin har fysiska aktiviteter skett runt om i landet. Bland annat har
både i öst, syd och Värmland har flera uppskattade och Covid-19 säkra aktiviteter ägt
rum.. Genom sociala medier som Facebook och Instagram, har westiefolk kunnat hålla
kontakt och även genomföra promenader i liten skara.
WestieNytt
Fyra nummer av WestieAlliansens tidskrift WesteNytt har utgivits.
TerrierPosten
WestieAlliansen har haft reportage i samtliga nummer av TerrierPosten. Cathy Wendt
Magnusson har ansvarat för material till TerrierPosten.
Webshop
Ansvarig för shopen är Kristina Ekstrand. Under våren utarbetade vår webmaster,
Alexander Sahlström, ett beställningsformulär på hemsidan, vilket underlättar arbetet
både för Kristina och kassören. Kanske på grund av Covid-19 pandemin och utökat
utbud, har försäljningen i shopen ökat avsevärt under 2020.
Ett antal arbetsuppgifter har under 2020 lösts genom att styrelsen gett uppdrag till
behjälpliga medlemmar
Ett stort Tack till er ALLA! Utan Er hade det inte gått att genomföra.
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse över Avels-och Uppfödarkommitténs arbete.
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse över Utställningskommitténs arbete.
Bilaga 3: Årsstatistik WA 2020
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