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      Rasklubben för West Highland White Terrier 
 

Dagordning för WestieAlliansens ordinarie årsmöte i Stockholm 2017-02-19 
  kl 13.00 på Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8 i Sollentuna  

   
1. Mötets öppnande 

 
2. Justering av röstlängden 

 
3. Val av ordförande för mötet 

 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet 
 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 

7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 

8. Fastställande av dagordningen 
 

9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, 
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorns 
berättelse 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut 

om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 
 

11. Styrelsens rapportering av uppdrag givna vid föregående årsmöte 
 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

13. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleant i styrelsen enligt 

§ 8 i stadgarna samt beslut om suppleantens tjänstgöringsordning 
 

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna 
 

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 
 

18. Motioner 
 

19. Proposition: Ändring i WestieAlliansens stadgar §7 och §8 
 

20. Övriga ärenden 
 

21. Mötets avslutande 
 

 
 



WestieAlliansen 
Rasklubben för West Highland White Terrier 
 

 

1	

 

   
  

 Verksamhetsberättelse för WestieAlliansen 2016 
  
Under året 2016 har WestieAlliansen bestått av följande ledamöter  
  
Ordförande Monica Richard 
Vice ordförande Bengt Lindgren 
Sekreterare Iréne Eklund 
Kassör Cathy Wendt Magnusson 
Ledamot Maria Pagmark 
Suppleant Jan Lindén 
  
Revisor Anita Nyberg 
Revisorssuppleant Jan Grünberger 
  
Valberedning Karin Söderqvist (sammankallande) 
 Ann-Marie Lindén 
 Heidi Brännland 
  
Arbetsutskott Monica Richard 
 Iréne Eklund 
 Cathy Wendt Magnusson 
  
Kommittéer som verkat på styrelsens 
uppdrag 
 

 

Avels- och Uppfödarkommittén Deltagare saknas. Avels- och 
uppfödarfrågor har hanterats av 
styrelsen. 
 

Utställningskommittén Cathy Wendt Magnusson, Irene 
Eklund (from 2016-11-22) 
 

  
Webmaster Lena Tamm 
 
WestieAlliansens årsmöte ägde rum den 21 februari 2016 i Stockholm. 
 
Sammanträden  
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Styrelsen har haft 
ett fysiskt styrelsemöte och övriga styrelsemöten har varit telefonmöten. 
Utöver styrelsemötena har styrelsen, i särskilda frågor, kommunicerat via 
telefon och e-post.  
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Medlemsutveckling  
Vid utgången av 2016 var antalet medlemmar 771 st, varav 690 
fullbetalande, 40 valpmedlemmar, 8 familjemedlemmar, 16 nordiska 
medlemmar med 1 valpmedlem, 2 utomnordiska medlemmar, 3 
hedersmedlemmar samt 11 gratismedlemmar. Medlemsantalet har en 
minskning med 24 st jämfört med föregående år (795). Våra fullbetalande 
medlemmar har däremot ökat med 6 personer jämfört med 2015 (684). 
 
Årsavgiften har varit 275 kronor för enskild medlem, 50 kronor för 
familjemedlem. Övriga Norden 300 kronor och utomnordiska medlemmar 
350 kronor samt 125:- för medlemskap för nya valpköpare.   
 
 
Representation Terrierfullmäktige 
Ordförande Monica Richard var WestieAlliansens delegat på 
Terrierfullmäktige som gick av stapeln den 16 och 17 april 2016 på 
Scandic i Sollentuna. 
Under dagarna informerades/diskuterades bland annat vad som 
händer i Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, den pågående 
organisationsutredningen, de nya typstadgarna och framtidens 
utställningar.  
 
Hemsidan  
Webmaster har under året varit Lena Tamm. Hemsidan fungerar 
mycket bra, den är snygg, lätt att navigera i och den uppdateras 
snabbt av vår webmaster. Ny hemsida presenterades i december, då 
den tekniska utvecklingen bland annat krävde ett behov av 
anpassning till mobiltelefoni och läsplatta. 
   
 
WestieAlliansens Officiella utställning 28 maj 2016 
WestieAlliansens Officiella Utställning hölls den 28 maj 2016 i Täby, 
Stockholm. 
Domare: Valeri Smith, England 
Deltagare: 18 hanar, 27 tikar, 3 nybörjare och 18 valpar. 
BIS blev Tweed Tell Me A Story, uppfödare Birgitta och Catharina 
Hasselgren, ägare Heidi Hagen, Norge. BIM Tweed Take The Hat Off, 
uppfödare och ägare Birgitta och Catharina Hasselgren. 
Utställningskommittén har bestått av Cathy Wendt Magnusson, Ulla 
Rylander, Catharina Hasselgren och Lena Backman. 
Med stöd av lokalklubben Östwesties stora engagemang genomfördes 
årets rasspecial på ett utmärkt sätt.  
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Årets Westie 2016  
Vinnaren av Årets Westie/Årets Hane blev JEUW-15 NO UCH SE UCH SE 
V-16 Tweed Take The Hat Off, uppfödare och ägare, Birgitta och 
Catharina Hasselgren. 
Årets Tik: SE UCH DK UCH Divine And Smash Devil In Disguise, uppfödare 
Monika Marchanska, Polen, och ägare Louise Thomson.   
Årets Veteran: SE UCH DK UCH SE VV-16 Across Lambeth Walk, 
uppfödare Lena Backman, ägare Lena Backman och Britta Backman. 
Årets Uppfödare: Reidun Aldrin, Kennel Jazzing.                    
 
 
Lokalklubb/kontaktombud  
Lokalklubben Sydwestie lades vilande i samband med lokalklubbens 
årsmöte, och består tills vidare av två kontaktpersoner. En aktivitet har 
genomförts under året.  
Lokalklubben Östwestie, har haft flera olika aktiviteter för westieägare, 
vilka varit mycket uppskattade och välbesökta .  
Södra Halland/NV Skåne har haft flera promenadtillfällen med god 
uppslutning.  
Även Värmland/Närke och Småland har anordnat regelbundna 
promenadtillfällen.  
Westie i Väst har haft ett promenadtillfälle. 
Styrelsen har även haft kontakt med kontaktombuden i Övre och 
Nedre Norrland. 
 
  
RAS-revidering (Rasspecifika Avelsstrategier) 2015-2020 
Revidering av Rasspecifika Avelsstrategier för westie är genomförd och 
fastställd av Svenska Kennelklubben 2016-05-19. 
 
WestieNytt  
Fyra nummer av WestieAlliansens tidskrift WestieNytt har utgivits.  
Redaktör/Layout/Original för WestieNytt har under året varit Eva-Marie 
Hörndahl. Tidningskommittén har bestått av Cathy Wendt Magnusson, 
Annika Nilsson, Madelein Lindgren. Ansvarig utgivare för nr 1/2016 
Louise Thomson och för nr 2-4/2016 ordförande Monica Richard.  
 
 
TerrierPosten  
WestieAlliansen har haft reportage i 3 av 4 nummer av TerrierPosten. 
Mikael Brisk har ansvarat för material till TP. 
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Rasmontern  
ÖstWestie har ansvarat för rasmontern på Stora Stockholm och har 
gjort ett mycket gott arbete. Välbesökt monter även i år.  
 
 
Kurs i vardagstrimning 
Trimkurs för nybörjare genomfördes vid två tillfällen av Westie i Väst 
genom Anneli Söderlund. 
 
Trimlistan 
Trimlistan är uppdaterad under hösten. 
  
Vinnarkompendiet 
Vinnarkompendiet är kompletterat med årsblad för år 2016.  
 
HP/CK-glas 
De gamla HP/CK-glasen är nu i stort sett slut. Under året har styrelsen 
tagit fram förslag på ny modell inklusive offerter. Glasen budgeteras i 
budgeten för 2017 och beställs under första kvartalet 2017. 
 
Digital logotype 
Ett behov av att ha vår logotype i digital version, tex för tryck på 
HP/CK-glasen, har gjort att vi under året har tagit fram en sådan. 
Logotypen kan nu användas i riktigt små format till rejält stora format 
och ändå vara kristallklar. 
 
Profilprodukter 
Inköp av pennor med WestieAlliansens logotype på har tagits fram, 
tänkta att användas på diverse medlemsaktiviteter som give-away. 
 
 
Almanacka 
På grund av icke tillräckligt många annonsörer för att täcka kostnaden 
för tryck, så fullföljdes inte uppdraget att ta fram en almanacka för 
2017. 
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Tack!  
 
Ett antal arbetsuppgifter har under 2016 upprätthållits genom att 
styrelsen adjungerat uppdrag till behjälpliga medlemmar såsom 
informationsansvar, valphänvisning, uppdatering av hanhundslistan, 
uppdatering av uppfödarlistan, beräkning av Årets Westie/Årets 
Veteran/Årets Uppfödare, RAS-revidering, sammanställning av material 
till TerrierPosten och WestieNytt, ett utmärkt arbete med montern på 
Stora Stockholm och arbete med westieshopen. 
Ett stort tack till ALLA!  Utan Er hade det inte gått att genomföra. 
  
 
  
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse över Avels- och Uppfödarkommitténs 
arbete.  
  
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse över Utställningskommitténs arbete.  
  
  
  
Monica Richard    Bengt Lindgren    
  
  
  
Iréne Eklund    Maria Pagmark   
  
  
  
Cathy Wendt Magnusson       



	

	

Verksamhetsberättelse 2016  
för WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté 

 
 
Det saknas deltagare i Avels- och Uppfödarkommittén sedan flera år tillbaka och 
frågor har därför fortsatt hanterats av styrelsen samt med god hjälp från medlemmar 
utanför styrelsen.  
 
Det är viktigt att uppfödarna går ihop och bildar en Avels- och Uppfödarkommitté 
då det är de som har de viktiga kunskaperna och erfarenheterna i rasens frågor!  
 
 
RAS-revideringen 2015-2020 
RAS-revideringen för perioden 2015-2020 är fastställd av Svenska Kennelklubben 
2016-05-19. Publicerad på hemsidan. 
 
 
Registreringar mm 2016.  
Under 2016 registrerades 144 valpar varav 7 importer. Detta är betydligt färre än 
registreringarna föregående år (192 valpar). Inavelsgrad 1,1%. Antal kullar 41 st. 
Kullstorlek i genomsnitt 3,2. Inga tikar var under 18 månader vid första valpkull, 1 hane 
var under 18 månader. 
 
 
Valpar/hundar till salu/Omplaceringar  
Uppdateringar har under året skötts av Anne-Marie Lindén. 
 
 
Hanhundsanvändandet  
Marianne Grankvist har månatligen skött uppdateringen av hanhundsanvändandet. 
 
 
Uppfödarlistan 
Uppdateras kontinuerligt under året.  
 
 
 
 
 

Enligt uppdrag 

Iréne Eklund 

Sekreterare WestieAlliansen 



	

	

	

Verksamhetsberättelse	för	Utställningskommittén	2016	

WestieAlliansen	Officiella	utställning	28	maj	2016	ägde	rum	på	Fyrfotaplan	i	Viggbyholm,	
Täby.	

Utställningskommittén	bestod	av	Lena	Backman,	Catharina	Hasselgren,	Cathy	Wendt	
Magnusson	och	sammankallande	var	Ulla	Rydell.	Förutom	dessa	personer	deltog	frivilliga	
från	ÖstWestie.	Ett	enormt	arbete	lades	ned	och	gjorde	utställningsdagen	till	en	fantastisk	
glad	och	uppsluppen	sammankomst	för	både	hundar,	utställare	och	publik.	

Domare	för	hela	utställningen	var	Valerie	Smith	från	Storbritanien.	Hennes	vänliga	sätt	
gjorde	att	de	utställande	ekipagen	trivdes	väl	i	ringen	och	många	bra	resultat	för	dagen	
uppnåddes.	

66	hundar	deltog	i	utställning	uppdelade	på	18	hanar,	27	tikar,	3	nybörjare	och	18	valpar.	

Ett	stort	tack	riktas	också	till	alla	sponsorer,	företag	och	privatpersoner,	som	skänkt	priser	till	
utställningen	och	till	lotteriet	under	själva	dagen	och	till	kvällens	lotteri	som	hölls	under	den	
gemensamma	festmåltiden	på	Hotell	Scandic	Täby	.	

Utställning	2017	

Utställningen	kommer	att	hållas	i	Tyringe,	Hässleholm,	söndagen	den	9	juli	2017.	Ansvariga	
är	den	för	utställningen	tillsatta	utställningskommittén.	

Domare	är	Mrs	Wendy	B	Corri,	England.	

Utställning	2018	

Utställningen	kommer	att	hållas	i	Borås	söndagen	den	1	juli	2018	i	samarbete	med	Södra	
Älvsborgs	Kennelklubb	(SÄKK)	och	kommer	att	äga	rum	samma	helg	som	deras	nationella	
utställning.	Detta	ger	möjlighet	att	ställa	ut	två	dagar	i	följd.	Domarförslag	har	lämnats	av	vår	
domare	från	2016	Mrs	Valerie	Smith,	England.	

Utställning	2019	

Ansökan	kommer	att	lämnas	till	Svenska	Terrierklubben/Svenska	Kennelklubben,	senast	15	
april	2017,	för	utställning	i	Stockholmsområdet.	

Grundbemanningen	i	Utställningskommittén	består	från	och	med	1	januari	2017	av	Cathy	
Wendt	Magnusson,	CUA,	Irene	Eklund	och	Daniel	Brosius.	

För	utställningskommittén	

Cathy	Wendt	Magnusson	



	

	

	
Styrelsens	rapportering	av	uppdrag	givna	vid	föregående	årsmöte	

	

• Fyra	nummer	av	WestieNytt	är	utgivna	
• Material	infört	i	TerrierPosten	i	tre	av	fyra	nummer	
• Officiell	utställning	arrangerad	i	Täby	den	28	maj	2016	
• Arbetet	med	medlemsrekrytering	pågår	löpande	
• Arbetet	med	att	få	fler	att	engagera	sig	i	WestieAlliansen	pågår	löpande	
• Information	om	innehållet	och	innebörden	av	RAS-revideringen	pågår	löpande	
• Formerna	för	aktivitetsbidrag	till	lokalklubb	är	reviderade	
• Kostnaden	för	förråd	av	bla	WestieAlliansens	och	Östwesties	material	är	omfördelad	
• Poängberäkningen	för	Årets	Westie	är	reviderad	för	2017	

	



	

	

	

Förslag	till	verksamhetsplan	för	WestieAlliansen	2017	

	

• Utge	4	nummer	av	WestieNytt	
• Leverera	material	till	TerrierPosten	4	gånger	per	år	
• Arrangera	officiell	utställning	i	Tyringe,	Hässleholm,	den	9	juli	2017	
• Arbeta	vidare	med	medlemsrekrytering	
• Anordna	uppfödarmöte	14-15	oktober	2017	
• Arbeta	vidare	med	att	få	flera	medlemmar	att	engagera	sig	i	rasklubben	
• Bredda	och	fördjupa	kunskaperna	om	innehållet	i	RAS	
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PROPOSITION 1 
	

Avser	 Stadgeändring	av	Kallelse	till	ordinarie	eller	extra	årsmöte	
	 	
Bakgrund	 I	enlighet	med	Svenska	Kennelklubbens	(SKK)	typstadgar	gällande	från	och	

med	2016-01-01	för	rasklubb	inom	SKK	kan	kallelse	till	ordinarie	eller	extra	
årsmöte	skickas	genom	nya	kanaler.	En	anpassning	till	nya	typstadgarna	kan	
beslutas	vid	75%	majoritet	vid	ett	(1)	årsmöte.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Förslag	

Styrelsen	kan	se	att	de	nya	kanalerna	anpassar	utskick	av	kallelse	till	mer	
moderna	sätt	samt	att	vissa	ekonomiska	fördelar	framstår.	
		
Styrelsen	föreslår	därför	WestieAlliansens	årsmöte	2017	att	besluta	om	en	
stadgeändring	inom	§7	Mom	1	Inledning.	
	
Nuvarande	lydelse:	
Kallelse	till	ordinarie	eller	extra	årsmöte	skall	utfärdas	av	styrelsen	och	delges	
medlemmarna	senast	21	dagar	före	mötet	genom	meddelande	i	klubbens	
publikation	eller	på	annat	likvärdigt	sätt	
	
Styrelsen	föreslår	att	nuvarande	menings	lydelse	ersätts	med:	
Kallelse	till	ordinarie	eller	extra	årsmöte	skall	utfärdas	av	styrelsen	och	delges	
medlemmarna	senast	21	dagar	före	mötet	genom	meddelande	i	klubbens	
publikation,	på	klubbens	hemsida,	via	e-post	eller	på	annat	likvärdigt	sätt	
	
	
Övrig	text	i	§7	kvarstår	oförändrad.	
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PROPOSITION 2 
	

Avser	 Stadgeändring	av	antal	ledamöter	i	styrelsen	
	 	
Bakgrund	 I	enlighet	med	Svenska	Kennelklubbens	(SKK)	typstadgar	gällande	från	och	

med	2016-01-01	för	rasklubb	inom	SKK	är	det	inte	längre	nödvändigt	med	ett	
fast	antal	ledamöter	eller	suppleanter	i	styrelsen.	En	anpassning	till	nya	
typstadgarna	kan	beslutas	vid	75%	majoritet	vid	ett	(1)	årsmöte.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Förslag	

Styrelsen	menar	att	en	viss	flexibilitet	i	antalet	ledamöter	kan	anses	gynna	
styrelsens	sammansättning	efter	verksamhetens	behov	och	karaktär.	En	
stadgeändring	enligt	nya	typstadgarna	gällande	från	och	med	2016-01-01	
kommer	även	att	underlätta	för	valberedningen	att	finna	förslag	till	ledamöter	
till	en	stadgeenlig	styrelse	i	tider	när	många	tyvärr	tackar	nej	till	
styrelseuppdrag	eller	styrelsen	behöver	utökas	med	flera	ledamöter	på	grund	
något	särskilt	evenemang	för	året.	
		
Styrelsen	föreslår	därför	årsmötet	2017	att	besluta	om	en	ändring	i	
WestieAlliansens	stadgar	av	del	av	§8	Mom	1	Styrelsens	organisation.	
	
Nuvarande	lydelse:	
Styrelsen	består	av	ordförande,	vice	ordförande,	3	övriga	ordinarie	ledamöter	
samt	1	suppleant.	Ordinarie	årsmöte	väljer	årligen	ordförande	för	ett	år,	
övriga	ledamöter	för	två	år	samt	suppleanten	för	ett	år.	Suppleant	tjänstgör	i	
den	ordning	röstetalet	vid	årsmötet	visar,	eller,	om	röstetal	saknas,	enligt	
beslut	av	årsmötet.	Till	ordinarie	ledamot	och	suppleant	i	styrelsen	kan	endast	
väljas	den	som	är	medlem	i	klubben.	Styrelsen	utser	inom	sig	vice	ordförande	
samt	inom	eller	utom	sig	sekreterare	och	kassör”	
	
Styrelsen	föreslår	att	nuvarande	lydelse	ersätts	med:	
Styrelsen	består	av	ordförande	och	två,	fyra,	sex	eller	åtta	ordinarie	ledamöter	
samt	minst	en	och	högst	fyra	suppleanter.	Ordinarie	årsmöte	väljer	ordförande	
för	ett/två	år,	övriga	ledamöter	för	två	år	samt	suppleanter	för	ett	år.	
Suppleant	tjänstgör	i	den	ordning	röstetalet	vid	årsmötet	visar,	eller	om	
röstetal	saknas,	enligt	beslut	av	årsmötet.	Endast	den	som	är	medlem	i	
klubben	kan	väljas	till	ordinarie	ledamot	och	suppleant.	Styrelsen	utser	inom	
sig,	i	tillämplig	form	av	antalet	ledamöter,	vice	ordförande	samt	inom	eller	
utom	sig	sekreterare	och	kassör.		
	
Övrig	text	i	§8	kvarstår	oförändrad.	
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