Styrelsemöte i Runhällen den 20 juli 2017
Närvarande: Moa Persson, Inger Danielsson, Sofia Sundqvist, Kjell Carnbrand, Kristina Berghänel.
Från valberedningen: Cathrine Lundberg Westin.
Anmält förhinder: Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg, Sylwia Zielinski och Annie Kling.
§1 Mötets öppnande
Moa Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. För dagen träder Sofia Sundqvist in som
ordinarie ledamot.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§3 Val av justerare
Inger Danielsson valdes att justera dagens protokoll
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Moa Persson redogjorde för läget från kennelklubben angående andningstestet av de brachycefala
raserna.
Årsmöte 2018: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 3 mars 2018 på Broby Gård och den 4 mars
är det styrelsemöte.
Tidningsredaktör: Helene Strömbom avgår efter nr 1 2018 och kommer att i MopsAllehanda nr 3
2017 att sätta ut en annons efter en ny redaktör
Vingelmopsforskningen: Cecilia Rohdins redovisning av sin forskning på vingelmopsar skall vara klar i
höst för redovisning. Moa Persson undersöker möjligheten av telefonkonferenser på olika Scandic
Hotel ca 6 ställen i Sverige.
Vi beslutar att Moa får i uppdrag att undersöka möjligheterna.
§6 Kassören
Liselotte Sandin var ej närvarande men har meddelat att det ser ut som Fjällnora har gått med
förlust.
§7 Sekreteraren
Kristina Berghänel kommer att i nästa nummer skriva en artikel om Ida Lindgren. Då det kommit
önskemål från en uppfödare att vi skall ha en hanhundslista på hemsidan vilket styrelsen inte tycker
är bra så kommer det en artikel om uppfödning i nästa nr av MopsAllehanda. Kristina Berghänel
framförde ett förslag till att undersöka om vi inte kan bilda en redaktionskommitté som har ansvaret
för att till varje nummer skriva och se till att det finns material till tidningen.
Vi beslutade enligt ovanstående paragraf.
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§8 Utställning
Fjällnora genomfördes till utställarnas belåtenhet. Den ekonomiska redovisningen är inte klar men
kassören anser att den med all säkerhet visar sig ha gått med förlust.
Utställningskommittén har haft ett möte och lagt fram fyra olika förslag på hur specialen kan
genomföras, ett var som det görs nu.
Hökensås utanför Tidaholm där specialen kommer att genomföras 2018 har besiktigats av Kjell
Carnbrand och utfallit till belåtenhet. Allt finns på nära håll och deltagarna kan beställa egna stugor
av Hökensås samt att det är gångavstånd till allt inklusive restaurangen där supén skall avätas.
Specialen kommer att äga rum 9 och 10 juni 2018 och domare blir Sara McDonald.
Vi beslutar att vi öppnar anmälan till utställningen 3 månader innan specialen och den stängs 1
månad innan.
Vi undersöker om ekonomin tillåter inköp att större tält.
Nästa års SDHK utställningar som vi anmält att vi är intresserade att samarrangera är: 1.Borås, 2
Norrköping, 3 Lidköping 4. Högbo. Vi kommer att ta på oss två av dessa.
§9 Utbildning
Kjell Carnbrand behöver ett datum för uppfödarutbildningen. Vi beslutar också att Kjell tillsammans
med Ida Lindgren planerar för en helg i rallylydnadens tecken sommaren 2018.
§10 Regionerna
Vi funderar på hur vi skulle kunna strukturera om arbetet med regionerna då de fungerar väldigt
olika i olika delar av landet. Verksamheten är inte tillfredsställande.
§11 Avel
Det kommer fortfarande in svar på andningsenkäten med det är sämre med svar till hälsoenkäten.
§12 Medlemmar
Hur många har vi? Annie skickar välkomstkort och senaste tidningen till alla nya medlemmar. Per den
30 juni 2017 hade vi 1004 medlemmar.
§13 Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§14 Nästa möte
Vi bestämmer datum senare när alla kan vara med.
§15 Mötet avslutas
Moa Persson tackar för uppmärksamheten och vi övriga för att vi fått vara hos Moa och Helene samt
för god utfordring.
Vid pennan,
Kristina Berghänel
Justeras,
Moa Persson

Inger Danielsson

2

