Protokoll från Telefonmöte den 28 april 2015
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Cathrine
Steiner, Natalie Warman, Inger Danielsson, Sylvia Zielinski,
Kristna Berghänel.
Suppleanter; Eva Åkerlund, Rosemary Åsberg.

§1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sekreteraren kontrollerar att alla är med.
§2 Dagordningen godkänns.
§3 Liselotte Sandin valdes att justera dagens protokoll.
§4 Tidigare protokoll har inte nått alla så vi valde att överföra beslut om detta till nästa möte.
Kristina gör ett nytt försök att maila över det igen.
§5 Ordförande föreslår att vi väljer en valphänvisare då vi med det snaraste behöver en sådan.
Styrelsen beslutar att välja Eva Åkerlund till valphänvisare för MopsOrden. Klubben behöver ett
lagerutrymme för utställningssakerna i närheten av utställningsansvarig. Vi beslutar att hyra en lokal
av Natalie Warmans hyresvärd för 1500:‐ per år. Klubbens lapptopp som finns hos Kicki Stavenborn.
Kicki Stavenborn har frågat om hon inte kan får köpa den för nedskrivet värde. Vi beslutar att Kicki
Stavenborn får köpa laptoppen för 2796:‐ vilket är det nedskrivna värdet 31/12 2014.
§6 Kassören: Anmälningarna till Vadstena har börjat komma in. Liselotte Sandin skickar välkomstkort
och tidning till nya medlemmar samt inbjudningar till nya mopsägare. Liselottes Sandins adress
Runvägen 8, 141 48 Huddinge, är den officiella till klubben nu. Vi beslutar att använda vanliga kuvert
och beställa klistermärken med klubbens logga på samt B‐poststämpel. Lisens fond diskuterades och
vi har fått 1300:‐ till Lisens fond från Almanacksförsäljning skänkt av Kristin Nauman. Vi och klubben
tackar så mycket för detta. Fördelarna med att överföra medlemshanteringen till SKK diskuterades.
Liselotte Sandin har fått en offert på kostnaderna vilka kan hållas nere om en del förarbete görs av
Liselotte innan överlämnandet. Vi belslutar att överföra medlemsregistret till SKK så snart det är
möjligt.
§7 Sekreteraren: Letar efter adresser till revisorerna för övrigt har alla utanför själva styrelsen som
skall ha fått protokollen. Namn och adresslistor skickade till SDHK. Inbjudan till uppfödarutbildningen
utskickat till övriga ”plattnosklubbar” och ansökan om pengabidrag skickad till SDHK.
§8 Utställning: Borås organiserad. Katrin och Bosse, Susanne. Lotta, Natalie och Kristina samt Anne‐
Christine Land. Boende ordnat. Kristina köper hederspriser.
Varberg avbokad. Björn‐Erling Löken avbokad och han var införstådd med vårt problem vad avser tid
mellan utställningar och utställningstätheten i Södra Sverige i augusti‐september.
Vadstena: Vi samlas fredag. Alla tigger sponsring av sina nära hundshoppar och liknande. Två
villavagnar till är bokade. Ringsekreterare klar. Natalie fixar katalogen. Alla i styrelsen på plats utan
Silvia som skall på semesterresa då och Rosemary som har Staffordshire special samma helg i Gränna

§9 Regionombuden: Inger har ringt runt och presenterat sig. Silvia har fått fart på facebook sidan för
regionombud. Vi vet att det är olika i olika regioner vad mopsägarna vill ha för aktiviteter och vi får
anpassa oss önskemålen. Blåbärsutställning diskuterades. Minst två träffar skall anordnas varje år av
regionombuden. Inger och Silvia får i uppdrag att fundera på hur 500:‐ skall användas och hur
redovisningen skall vara.
§10 Avel: Rosemary Åsberg jobbar vidare med RAS, hon har haft kontakt med Helena Abrahamsson
och de har gått igenom vad som skall göras och inlett ett sammarbete för att få RAS klar inom en snar
framtid. Rosemary sickar över Agrias listor till Cathrine Steiner och Eva Åkerlund för information. När
arbetet är klart så läggs det ut på hemsidan. Medlemmarna får då komma in med åsikter. När arbetet
anses klart av styrelsen och medlemmar så skickas det över till SDHK och vidare till SKK för
godkännande.
§11 Beslutades att den 26 september kommer styrelsen att ha en kurs i föreningsteknik med Lars
Ramberg.
§12 Övriga frågor: Hur mycket pengar har klubben? 128.000 på ett sparkonto och 49.000:‐ på vårt
konto för löpande in och utgifter dock ligger fakturor för betalning på ca 25.000:‐.
§13 Nästa möte: Vi har ett telefonmöte i mitten på juni.
§14 Moa Persson avslutar och tackar för ett bra möte.
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