Styrelsemöte den 27 september 2015
Närvarande: Moa Persson, Kristina Berghänel, Inger Danielsson, Catherine Steiner, Sylwia Zielinski,
Natalie Warman.
Anmält förhinder: Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg och Eva Åkerlund.
§1. Mötets öppnande
Moa Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ett tillägg för §13B: Sociala medier.
§3 Val av justeringsman
Inger Danielsson valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Ordförande och sekreteraren har fått in synpunkter från uppfödare i Skåne som har haft besök av
Länsstyrelsen. Moa Persson har intervjuats i Lokalradion, SR studio1 och SVT Opinion. Moa har den
15 augusti varit i Norge och deltagit i ett möte mellan Norsk mopsklubb och Norska Kennelklubben.
Mopsorden står i ständig kontakt med Svenska kennelklubben.
Liselotte Sandin och Moa Persson har varit på SKK för överlämnande av Mopsordens
medlemsregister, så från och med den 1 september sköter SKK Mopsoderns medlemsregister, vilket
innebär att vi från det datumet har ett rullande medlemskap och att medlemmarna får en faktura när
det är dags att betala medlemsavgiften.
Förslag till ny utbildning inskickad från Mopsorden, Pekingese‐Logen, Fransk Bulldog Sverige och
Svenska klubben för Engelsk Bulldog till SKK/domarkommittén för att tas upp på kommande KF.
Moa Persson uppmanar styrelsemedlemmar och gärna andra medlemmar att ragga annonser till
tidningen. Kommersiell helsideannons införd i 4 nummer kostar 4000:‐‐ enstaka helsida 1500:‐‐ och
halvsida 750:‐.
§6 Kassören
Liselotte Sandin var ej närvarande men har skickat resultat och balansräkning till
styrelsemedlemmarna. Ekonomin är under kontroll men fortfarande hårt ansträngd. Agria kommer
att för 2015 sponsra klubben med pengar för varje tecknad mopsförsäkring hos Agria vilket blir en
summa på 13.760:‐‐ av de pengarna skall 40% gå till aktiviteter vilket innebär att regionombuden får
5504:‐‐ att dela på till 2016. Vi har också fått 3000:‐‐ i bidrag till vår Club Show och 2000:‐‐ som skall
användas till ett ungdomsstipendium. Första halvan av årets bokföring är lämnad till revisorerna för
en halvårsrevition.
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§7 Sekreteraren
Kristina Berghänel uppmanar sina styrelsekamrater att inventera vad de har hemma så att en
inventarielista kan upprättas till årsmötet. De skall också skriva sin del i verksamhetsberättelsen och
upprätta en verksamhetsplan inför årsmötet 2016 Listan på inventarier och övriga handlingar skall
vara sekreteraren tillhanda senast den 1 december 2015. Beslutades att årsmötet hållas på Broby
Gård i Märsta lördag den 20 februari 2016 klockan 13.00. Vi ber Linn Hansson som har hand om
Mopsshopen att inventera vad hon har i lager och att hon plockar ut gamla varor som vi kan rea.
Beslutades att sekreteraren anmäler att Mopsorden deltar på SDHK:s Fullmäktige den 5 mars 2016
med de tre representanter vi har rätt att delta med. Moa Persson, Inger Danielsson och Sylvia
Zielinski.
§8 Utbildning
Föreningsteknik: hela styrelsen, valberedningens sammankallande och revisorerna var inbjudna att
delta i en utbildning i föreningsteknik lördagen den 26 september 2015. Kursledare Lars Ramberg.
Några av de inbjudna var av olika skäl förhindrade att delta men vi övriga fick en lärorik och
intressant dag med en mycket kunnig föredragshållare.
Beslutades att: Vår avelsansvariga Rosemary Åsberg kommer att delta på SKK:s aveskonferens i
Stockholm den 21 – 22 november 2015.
Beslutades att två i vår utställningskommitté Katrin Cederborg och Linn Hansson kommer den 28‐29
november 2015 att gå utbildning för utbildningsadministratörer (CUA).
Helgen den 3‐4 oktober 2015 kommer uppfödarutbildningen att avhållas i Vara i SKK:s lokal då det
blev så många anmälningar att vi inte fick plats i Falköping. 40 personer är anmälda ungefär hälften
är från Fransk Bulldogsklubben och hälften från Mopsorden.
§9 Regionerna
Styrelsen beslutar att sekreteraren skriver ett förslag till regler för regionombud i mopsorden och
skickar till den övriga styrelsen för godkännande innan vi reviderar reglerna då det på social medier,
via mail och per telefon har höjts upprörda röster om att 500‐lappen tagits bort. Det går inte att
betala ut 500 kronor utan underlag för att man har en mopsträff. Om klubben skulle göra det skulle
regionombuden få skatta för pengarna och klubben betala sociala avgifter. Det finns inte heller
möjlighet just nu för att betala så stora pengar då klubben har en ansträngd ekonomi, om vi hade
låtit beslutet fortsätta att gälla hade vi inte kunnat neka våra regionombud om de skulle begära att få
sina 500 vid varje träff de anordnar. Som alla kan se av verksamhetsplan och budget i
årsmöteshandlingarna så har heller inte den avgående styrelsen lagt in kostnaden för
verksamhetsåret. Regionombuden borde ha upplysts om detta vid det regionombudsmöte som hölls
dagen före årsmötet. Styrelsen anser naturligtvis inte att regionombuden skall ta pengar ur egen
ficka. För 2016 har styrelsen beslutat att regionerna får det klubbaktivitetsbidrag Agria sponsrar med
på 5504:‐‐. Skulle vår ekonomi stabiliserats till nästa verksamhetsår kommer vi naturligtvis att beakta
behovet av ekonomiskt stöd till regionerna då styrelsen anser det arbetet som sker i regionerna är en
av de viktigaste verksamheterna. Styrelsen beslutade att regionombudsträffarna för 2016 kommer
att avhållas i norra och södra Sverige. Inger Danielsson och Sylwia Zielinski kommer att kalla
ombuden i sina respektive regioner.
§10 Utställning
Beslutades att 2016 års 30 – årsjubileumsspecial kommer att avhållas i Herrfallet den 10‐11 juni
2016. Inbjuden domare som har tackat ja, är Elaine Arnold, kennel Snugglepug. Varje deltagare tar
själva kontakt med Herrfallet och beställer boende och supé.
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Natalie Warman och Sylwia Zielinski undersöker om vi inte kan ordna en rallylydnadstävling i
samband med specialen. Samt att de som vill kan få prova på rallylydnad och vi kan också ha en
uppvisning för att visa vad mopsar kan.
Vi behöver två stycken ringsekreterare till utställningen och funktionärer till rallylydnaden.
Ny i utställningsgruppen är Jenny Wiking.
Natalie Warman frågar Linn Hansson om hon kan tänka sig att ordna en Blåbärsutställning i
Stockholm i början på året.
§11 Avel
Rosemary Åsberg har meddelat att RAS är inlämnat till SDHK och det har även kommit till SKK men vi
har ännu inte fått något svar.
§12 Årsmötet
Styrelsen beslutar att årsmötet kommer att hållas i Märsta, på Broby Gård, lördag den 20 februari
2016 klockan 13.00. Kristina Berghänel bokar och skickar underlag till Helene Strömbom för
publicering i tidning och på hemsidan.
§13 SDHK Fullmäktige
Beslutades att Kristina Berghänel anmäler tre representanter till SDHK:s fullmäktigen i Norrköping
den 5 mars 2016. Moa Persson, Inger Danielsson och Sylwia Zielinski.
§13B. Sociala medier
.
Beslutades att ingen i styrelsen uttalar sig på sociala medier vad gäller klubbens angelägenheter.
§14 Övriga frågor
Vår duktiga föredragshållare i föreningsteknik hade en del påpekande gällande våra stadgar varför
styrelsen var överens om att be Lars Ramberg om hjälp för att kunna lämna ett förslag till årsmötet
på de ändringar som behöver göras.
§15 Nästa möte
Vi avvaktar att bestämma datum för nästa möte tills vidare.
§16 Mötet avslutas
Moa Persson avslutar mötet och tackar för uppmärksamheten.

Kristina Berghänel
Sekreterare

Moa Persson
Ordförande

Inger Danielsson
Justerare
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