Protokoll från styrelsemöte den 4 mars 2018 på Broby Gård
Närvarande: Kjell Carnbrand, Liselott Sandin, Sofia Sundkvist, Pia Carnbrand, Stefan
Lindquist, Kristina Berghänel.
Suppleanter: Ann-Sophie Grandin, Cathrine Lundberg Westin.
Tidningsansvarig: Andrea Hallencreutz.
Frånvarande: Vanja Johansson och Andrea Vitez

§1 Mötets öppnande
Kjell Carnbrand hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
§3 Val av justerare
Stefan Lindquist valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Ej färdigt ännu.
§5 Ordförande
Kjell Carnbrand hoppas vi skall få ett bra samarbete i styrelsen och påpekar vikten av att alla
hjälper till och arbetar oavsett om det gäller ens ansvarsområde eller ej.
§6 Kassören
Liselott Sandin informerar om offerter gällande tryck av vår tidning, vi beslutar att anlita
Strands grafiska.
§7 Sekreterare
Tidningen diskuterades och Andrea fick ställa de frågor hon hade. Vi beslutar att tidningen
inte skall ligga på hemsidan, men att enstaka viktiga artiklar kan ligga där. Vi har nu en
redaktionskommitté som har var sitt ansvarsområde. Sylwia Zielinski har ansvar att skriva
om tävlingsverksamhet, Anne Andersson skriver om utställning och Kristina Berghänel om
övrigt. Alla i styrelsen kan också bidrag om sitt ansvarsområde.

§8 Utställning
Årets special är under kontroll, Sara McDonald kommer med sin mamma, ringsekreterare är
Lars-Olof Carlen och Helen Däldehed. Rosetter beställda och klara. Andrea Hallencreutz
kommer att fotografera och intervjua. Sylwia Zielinski ansvarar för rallylydnaden och domare
blir Ida Lindgren. Kommissarie Pia Carnbrand, bestyrelse Liselott Sandin och Kristina
Berghänel samt någon mer. Supén anmäler var och en sig själva till. Vi beslutar att ekonomin
tillåter att klubben står för supén till styrelse och funktionärer. 2019 var det tänkt att vi
skulle vara i Gammelkroppa men efter undersökning verkar det inte vara lämpligt.
Utställnings-kommiteén får i uppdrag att undersöka vad det finns för möjligheter runt
Småland, Halland.
§9 Utbildning
Vi kommer åter att försöka ha en uppfödarutbildning på Hökensås den 20 – 21 oktober. Vi
bjuder in övriga SDHK klubbar att deltaga. För Mopsordens medlemmar är föredragshållarna
gratis men var och en får betala för mat och boende. För övriga raser kostar det 800 kr plus
mat och boende.
Mopsdagar i Örebro, Luleå och eventuellt hos Ida Lindgren den 15 september. En kurs i
föreningsteknik för styrelsen med Lars Ramberg planeras också.
§10 Avel o hälsa
Stefan Lindqvist tar kontakt med Moa Persson och planerar sitt arbete.
§11 Medlemmar
Ingen ansvarig närvarande.
§12 Övriga frågor
En sluten facebookgrupp för enbart styrelsen diskuterades men lades på is tills alla är
närvarande.
§13 Nästa möte
Önskemål om flera fysiska möten framfördes. Vilket vi skall försöka få till. Nu planerades ett
telefonmöte till 21 maj klockan 19.00 och ett fysiskt möte i samband med Boråsutställningen
i månadsskiftet juni - juli. Kristina beställer stugor.
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