
WestieAlliansen 
Rasklubben för West Highland White Terrier

 

Protokoll nr: 8  Datum: 2020-11-10 
Paragrafer: §107 – §120 Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Finn Thaulow, Mia Sandberg, Katarina Nodemar, Cathy Wendt Magnusson,  
Mai Tuominen. Anneli Söderlund och Catharina Hasselgren var inte närvarande på mötet. 

 § 107 Öppnande 
Ordförande Finn Thaulow hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 § 108 Dagordning 
Förslagen dagordning fastställes. 

 § 109 Protokollförare 
Katarina Nodemar valdes att föra dagens protokoll.  
Mai Tuominen skriver sammanfattningen. 

 § 110 Justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Mai Tuominen att jämte ordförande  
justera protokollet. 

 § 111 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

 § 112 Inkomna handlingar 

-SKK och SvTek utmärkelser (Bil.1.) 
-SLU forskningsnyheter (Bil.2.) 
-SvTek fastställda protokoll (Bil.3) 
- SKK information om Covid-19 ( Bil. 4) 
-Ny lokalförening Westie i Syd (Bil. 5) 
-SKK ang. Årsmöten 2021(Bil. 6) 
-SvTek förfrågan ang. utökning Johan Sandström (Bil.7.) 

 § 113 Utgående handlingar 
-Inga 
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 § 114 Ekonomi 
-Kassören redovisade det ekonomiska läget och menar att vi totalt i 2020 års budget landar på ett 
minus på 10 000 kr. 

 § 115 AUK 
-Dispenserna ang. parning av outställda hundar kommer AUK fortlöpande arbeta med. 
-Rutiner kring valpar till salu och valpar väntas skall gå via AUK, för kontroll innan  
de läggs upp på hemsidan.  
- Planerade valpkullar skickar uppfödarna själva in till hemsidan. 
-Nyttan av hanhundslistan har AUK tagit upp, utan att beslutat i frågan. 

 § 116 Utställnings- -  
- Inga nyheter för närvarande.                                                                kommitte 

 § 117 Lokala 
- P.g.a.Covid-19 har extriörbedömning den 7 nov. i Malmö ställts in.  westiegrupper                                                                                                     
- BHP den 15 nov. är även den inställd                                                                                                                                                       

 § 118 Övriga frågor 
- Westie i Syd (Bil. 
-Ny lokalklubb Westie i Syd har bildats, den 29 nov. har styrelsen för Westie i Syd sitt första möte. 

- De 1968,50 kr. som finns kvar från gamla Sydwestie får Westie i Syd nu ta över, samt ett 
aktiveringsbidrag på 2000 kr. per år med början år 2020. Ett organisationsnummer samt ett 
kontonummer är dock kraven för att pengarna skall betalas ut. Mai Tuominen deltog inte i röstningen. 

- Årsmöte 2020. 
-WA har mottagit information från Föreningskommitten i SKK att fysiska årsmöten 2021 och att de 
ersätts av distansmöten. Uppdaterat regelverk och former/typer av kommunikation meddelas senare i 
november. 
- Styrelsen beslöt således att WA:s årsmöte 2021 hålls som distansmöte söndagen den 21 feb. 2021. 
Den exakta formen/typen beslutas och delges till våra medlemmar när vi mottagit den utlovande 
informationen från SKK. 
- Uppfödarmöte 2021. 
- Det blev beslutat att uppfödarmötet också ska genomföras på distans på samma sätt som årsmötet. Av 
praktiska skäl önskar styrelsen att Uppfödarmötet genomförs samma dag som Årsmötet, dvs. den 21 
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feb. 2021. 
- Terrierposten nr. 2 2021. Cathy Wendt Magnusson sköter kontakten och skriver i Terrierposten om 
WHWT. 
- SvTek förfrågan ang. Johan Sandström (Bil.7) 
Westiealliansen välkomnar en ny domare för WHWT. 
- Verksamhetsplan (Bil.10) 
Verksamheten för 2021, alla i styrelsen ombedes att tänka till på vilka aktiviteter som vi kan tänkas  

anordna. Förslagen tas upp på nästa styrelsemöte den 2020-12-08. 
- Valberedningen bjuds in till nästa möte 2020-12-08. Finn Thaulow tar kontakt med Lena Backman. 

  

 § 119                                                       Nästa möte 
-Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2020-12-08. Kl:19:00 Det blir telefonmöte. 

 § 120 Avslutning 
Ordföranden tackade för bra diskussioner och ett konstruktivt möte och  
förklarande mötet avslutat. 
 
Vid protokollet Finn Thaulow Justeringsman 
Katarina Nodemar Ordförande Mai Tuominen
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