Styrelsemöte i Märsta den 25 och 26 februari 2017
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg, Inger Danielsson, Sylvia Zielinski,
Kristina Berghänel.
Suppleanter: Pia Carnbrand, Annie Kling, Sofia Sundkvist.
Anmält förhinder: Kjell Carnbrand.

§1 Mötets öppnade
Moa Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Liselotte Sandin.
§4 Föregående protokoll
Föregående ordinarie protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Moa rapporterade från gruppen som arbetar med att få veterinärklinikerna i Sverige att rapportera
om mopsar med andningsproblem och var de har för bakgrund. Moa rapporterade också om läget
med arbetet med trubbnosar och hur det går till: Gruppen arbetar internationellt. Nu finns ett förslag
utarbetat av den av NKU tillsatta arbetsgruppen som bl a består av Renée Sporre Willes och Norsk
mopsklubbens ordförande Christine Spongberg denna skall under våren presenteras för de olika
nordiska kennelklubbarna.
§6 Kassör
Klubben har nu en stabil ekonomi och vi har 200,000 kronor som sitter på ett sparkonto. Vi beslutar
att Liselotte fonderar 100,000 på en medelriskfond för att få pengarna att växa. Pengarna kommer
inte att vara låsta men det kommer att ta lite längre tid att få tillgång till dem om vi så behöver.

Dagens möte avbryts.
Mötet upptas den 26 februari 2017 med alla närvarande som ovan.
§7 Sekreterare
Kristina informerar om vår remiss till SDHKs fullmäktige angående domarutbildningen på de
brakycefala raserna, vilken är tagen med ett AU beslut. Vi letar ställe för mopsspecialen 2018. Ästad
Gård preliminärbokad men de är numera inte så intresserade av att ha hundklubbar så vi letar ett
bättre ställe. Vi beslutar att Pia Carnbrand och Sofia Sundkvist går en föreningsteknisk kurs. AUs
beslut om remiss godkänd.

§8 Utställning
Under 2017 har vi att ta hand om Luleå den 20 maj och Högbo den 2 september. Till Luleå har vi klart
med 4 ringsekreterare men behöver 4 till. Pia jobbar vidare med sin kommitté. Den 25 maj så skall vi
vara med och arrangera trubbnosutställningen i Enköping. Årets special går den 17 – 18 juni där Moa
har haft kontakt med hotell i Uppsala för att få ett bra pris på hotellrum. Vi diskuterar att hyra
partytält för supén och sedan sköta det hela via en cateringfirma.
Vi måste också börja arbeta på 2018 special.
§9 Utbildning
Vi har en fråga utlagd på hemsidan om var de som eventuellt tänker gå uppfödarutbildningen skulle
vilja att den låg och vilket intresse som finns. Vi försöker att via facebook göra uppfödarna
uppmärksamma på detta. En endagars uppfödarkonferens planeras till hösten med Dan Grill och
Cecilia Rohdin.
§10 Regioner
Ett nytt regionombud har vi fått i Halland och ett i Stockholm vilket vi är glada för, de hälsas
välkomna. Tackkort har skickats till alla regionombud i landet men i Ingers ansvarsområde norr
verkar det som många kort inte kommit fram. Träff i söder planeras i vår.
§11 Avel
Andningsenkäten uppdateras när det finns tillräckligt många nya svar för att man skall kunna se en
skillnad. En ny hälsoenkät skall läggas ut.
§12 Medlemmar
Vi får en redovisning från SKK varje månad och då även inbetalat medlemsavgifterna som kommit in.
Annie skickar vidare ut en tidning och ett välkomnande till nya medlemmar.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§14 Nästa möte
Under första halvåret planeras ett telefonmöte den 30 maj och ett fysiskt möte den 22 och eventuellt
den 23 juli.
§15 Mötet avslutas
Moa Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vi pennan,

Kristina Berghänel
Sekreterare

Liselotte Sandin
Justerare

Moa Persson
Ordförande

