Protokoll från styrelsemöte i Borås den 1 juli 2018
Närvarande: Kjell Carnbrand, Sofia Sundkvist, Pia Carnbrand, Katrin Lundberg Westin, Stefan
Lindquist och Kristina Berghänel.
Via telefon: Ann-Sofie Grandin.
§1 Mötets öppnande
Kjell Carnbrand hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under § 11B gällande valpbroschyren.
§3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Katrin Lundberg Westin.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Kjell Carnbrand tackar alla för arbetet med specialen på Hökensås. Domarens mamma
tackade särskilt för en trevlig helg med mopsfolket och deras hundar.
Domare skänkte sitt arvode till klubben och ville inte ha betalt för hotellkostnaderna men det
ansåg vi inte var rimligt utan Liselott Sandin får skicka över pengar för hotellet.
§6 Kassören
Är ej närvarande men har skickat en resultat- och balansräkning som ser helt okej ut. Vi kan
ännu inte utvärdera hur mopsspecialen har gått ekonomiskt då inte alla fakturor har kommit.
§7 Sekreteraren
Kristina Berghänel tar upp tidningen och hur vi skall kunna göra den så bra som möjligt. Vi
beslutar att vi skall bilda en redaktionskommitté bestående av Kristina Berghänel ansvarig och
sammankallande samt: Sylwia Zielinski, Anne Andersson, Stefan Lindquist, Mia Göransson och
Kjell Carnbrand som är ansvarig utgivare och skriver ledaren i varje nummer. Stefan får i
uppdrag att ta kontakt med Mia Göransson och Kristina Berghänel pratar med redaktören
Andrea Hallencreutz.

Ny webmaster: Helene Strömbom har sagt upp sig till den 1 september och vi behöver en ny
webmaster. Kjell Carnbrand frågar Ann-Sofie Grandin om hon kan tänka sig att ta över
skötseln av hemsidan. Ann Sofie Grandin skall undersöka om hon kan göra det och Stefan
Lindquist hjälper till.
§8 Utställning
Det har inkommit en förfrågan om ny domare på mops och vi beslutar att svara som vi
tidigare gjort, att så länge ingen förändring i domarutbildningen föreligger så anser vi att
ingen vidareutbildning skall beviljas på vår ras.
Från SDHK har kommit förfrågan om vilken eller vilka utställningar vi är villiga att ta ansvar för
2019. Beslutas att överlämna till utställningskommittén att besluta om det och svara SDHK.
Utvärdering av Hökensås: avlöpte till de flesta utställares belåtenhet även funktionärerna
ansåg att det hela löpte bra. Domare Sara McDonald och hennes mamma var nöjda och tyckte
de hade haft så trevligt och sett så många fina mopsar.
Nästa års special diskuterades och bland annat så kan vi få hjälp at SDHK med anmälningarna.
Vi beslutar att vi vill ha en snyggt tryckt katalog. Plats föreslås men skall undersökas om den är
ledig. Sofia Sundkvist bestämmer helg efter att hon kontrollerat var det finns övriga
utställningar någon av de första helgerna i juni.
§9 Utbildningar
Örebro brukshundklubb visar sig inte vara ledig den helgen vi skulle varit där så vi undersöker
möjligheten av att få låna Örebros kennelklubbs anläggning. Programmet kommer att
innehålla: Moa Persson pratar mops, En kamrat till Sylvia Zielinski visar rallylydnad,
utställningsträning, mopsrace, tipspromenad, lotteri och fika.
Uppfödarutbildningen: Ann-Sofie Grandin får fortfarande inte anmälningarna till sig utan de
går till Helene Strömbom. Sofia Sundkvist berättar att Helene Strömbom lade en länk så att
Sofia kunde gå in och kolla anmälningarna till specialen. Ann-Sofie tar kontakt med Helene
och frågar om det inte går att göra så med anmälningarna till uppfödarutbildningen också.
§10 Avel
Vi diskuterar artiklar i dagstidningar om mopsens hälsa bl a en artikel i Uppsala Nya tidning.
Stefan Lindquist skriver ett förslag om vad som skall ligga på hemsidan om vad mopsägare
skall göra om de råkar illa ut hos veterinären.
Stefan Lindquist anser att hälsoenkäten bör struktureras om. Stefan gör ett förslag.
§11 Medlemmar
Ansvarig är ej närvarande.
§11B Valpbroschyren
Vi diskuterar hur vi skall få våra uppfödare att använda den mera. Vi beslutar att sänka priset
till 20 kr och hoppas att den skall bli mer attraktiv att köpa in den och ge till sina valpköpare.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§13 Nästa möte
Den 23 september på Broby Gård.
§14 Mötet avslutas
Kjell Carnbrand avslutar mötet och tackar för uppmärksamheten.
Vid tangenterna,
Kristina Berghänel
Sekreterare

Kjell Carnbrand
Ordförande

Katrin Lundberg Vestin
Justerare

