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Protokoll nr: 10   Datum: 2020-12-08 

Paragrafer: § 128 - § 144   Plats: telefonmöte   

Mia Sandberg, Katarina Nodemar, Cathy Wendt Magnusson, 

Annelie Söderlund och Catharina Hasselgren. Anneli Söderlund, inkom under mötets gång.  

Lena Backman, valberedningen, inkom kl 19:30 under §135. 

 § 128 Öppnande 

Ordförande Mia Sandberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 § 129 Dagordning 

Förslagen dagordning fastställes. 

 

 § 130 Protokollförare 

Katarina Nodemar valdes att föra dagens protokoll. 

 

 § 131 Justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Cathy Wendt Magnusson att jämte ordförande  

justera protokollet. 

 

 § 132 Val av  

Mötet beslutade, att inte lägga ut fler sammanfattningar på hemsidan av våra  sammafattnings- 

protokoll. Vidare hänvisas det till kodsystemet som finns på hemsidan för att ansvarig 

kunna läsa protokollen. Cathy skriver en blänkare på hemsidan om detta. 

 

 § 133 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Från både 2020-11-10 och 2020-11-30. 

 

 § 134 Dagsläget 

På grund av att ordförande och suppleant 1 på egna val lämnat styrelsen med 

omedelbar verkan. Omgrupperades styrelsen för att verka fram till årsmötet 

2021. 

Tf ordförande Mia Sandberg. Vice ordförande Catharina Hasselgren.  

Sekreterare, kassör och ordinarie ledamot är oförändrat. Suppleantposter  

är obesatta. 

Cathy ombedes att skriva på hemsidan till våra medlemmar om denna förändring. 
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 § 135 Valberedning 

Lena Backman, valberedningens sammankallande, informerade styrelsen om  

arbetet med att få fram en ny styrelse för val på årsmötet 2021. 

 

 § 136 Inkomna handlingar 

-SKK Föreningskunskap på distans. 

-SKK Års-och fullmäktigemöten under 2021. 

 

  § 137 Utgående handlingar 

-Inga 

 

 § 138 Ekonomi 

Kassören redovisade för det ekonomiska läget. 

-Resultatrapport ( Bil. 8) 

-(Balansrapport Bil. 9) 

 § 139 AUK 

- Hanhundslistan bör tittas över. 

- AUK har som önskemål att flytta Uppfödarmötet. 

Mötet beslutade att flytta Uppfödarmötet till våren 2021 pga Covid-19.  

Eventuellt kommer vi ha mötet på två olika platser. 

Cathy skriver en blänkare om detta på hemsidan. 

 

 § 140 Utställnings-  

Skjuter fram arbetet till våren pga Covid-19. kommittén 

 

 § 141 Lokala 

Vi inväntar nya typstadgar från SKK. Därefter omarbetas nya stadgar enligt  Westiegrupper 

§ 6 i WestieAlliansens stadgar. 

 

 § 142 Övriga frågor 

Aktivitetsstöd. Pga paragraf 141 framskjuts beslut om aktivitetsstöd till Westie 

syd (WIS). Styrelsen kontaktar WIS. 

 

Årsmötet blir digitalt 2020-02-21. Catharina Hasselgren kontaktar SKK angående* 

hur arbetet inför årsmötet ska utformas. 

 

Terrierposten nr 2. Cathy Wendt Magnusson har allt under kontroll. 
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Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2020-2021. Styrelsen påbörjar  

arbetet med detta. 

Styrelsen tar kontakt med Finn Thaulow angående Westie Alliansens material. 

 

 § 143 Nästa möte 

Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2020-12-29. 

 

 §144 Avslutning 

Ordföranden tackade för bra diskussioner och ett konstruktivt möte och  

förklarande mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet Mia Sandberg Avslutning 

Katarina Nodemar Ordförande 

 

Justeringsman 

Cathy Wendt Magnusson 
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