Styrelsemöte den 6 och 7 februari 2016 i Runhällen
Närvarande: Moa Persson, Liselott Sandin, Kristina Berghänel, Inger Danielsson, Sylvia Zielinski,
Catherine Steiner och Eva Åkerlund.
Anmält förhinder: Natalie Warman och Rosemary Åsberg.
§1 Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Dagordningen godkändes med ett tillägg C hemsidan under ordförandens §.
§3 Protokollsjusterare: Liselott Sandin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförandes rapport:
A Moa Persson rapporterar från projektutbildningen.
B Moa Persson och Rosemary Åsberg kommer att delta vid brakycefalikonferensen den 27 februari
2016.
C Hemsidan skall genomgå lite justeringar så att den blir tydligare.
Beslutades att en valpguide skall sammanställas av Helene Strömbom, denna kan mopsuppfödare
köpa till självkostnadspris för att ge sina blivande valpköpare
Beslutades att fler info broschyrer skall tryckas upp.
Helene Strömbom behöver mer material till tidningen.
D Andningsenkäten ligger på hemsidan för alla som har mops att svara på, hittills har klubben fått in
583 svar från 229 hanar och 354 tikar i alla åldrar.
§6 Kassörens rapport: Liselott Sanden förklarar bokslutet. Vi har i år gått med en liten förlust, våra
ambitioner var att få ett nollresultat men vi är ändå ganska nöjda då vi trots en dålig ingång av året
rätat upp ekonomin och ändå kunnat utbilda nya funktionärerna samt överföra vårt medlemsregister
till SKK. Kristina Berghänel skriver en enkel förklaring i nr 2 av Mopsallehanda.
Vi behöver ett system gällande uppfödarlänkarna och betalning för dem.
§7 Sekreterarens rapport: Det mesta pappersarbetet är klart inför klubbmötet. Men en del papper
kommer förhoppningsvis in för kopiering ganska snart för att lägga till de övriga handlingarna
§8 Utbildning: Två uppfödarutbildningar har genomförts under året och de som deltog var nöjda.
Catherine Steiner har lagt ut en förfrågan om intresse för fler utbildningar under 2016. Den kommer i
så fall att äga rum i höst.

§9 Regionombuden: Kristina Berghänel har sammanställt var sin pärm till regionombuden med
information om hur man använder Studiefrämjandet. Sylwia Zielinski har bokat lokal i Lenhovda den
23 och 24 april för regionmöte med den södra halvan av landet. Inger Danielsson undersöker var det
finns en lokal för den norra delen.
§10 Mopsspecialen: Herrfallet är under kontroll, men skall överlämnas till ny utställningsansvarig
efter Natalie Warman. Vi kommer att ha rallylydnad som Sylwia Zielinski ansvarar för och vi kommer
även att ha en demonstration av Nose Work.
§11 Avel: Inget att rapportera annat än det som finns i §5 andningsenkäten.
§12 Klubbmötet. Kristina Berghänel kontaktar Broby gård och stämmer av med dem. Alla papper
förutom budgeten och revisionsberättelsen är klara och skall kopieras. Maria Molin är skadad och
kan inte komma till mötet men försöker lämna över till någon av de andra i valberedningen. Som
förslag till ordförande för mötet har valberedningen tillfrågat Peter Fugelstad och han har tackat ja.
Moa Persson ordnar med en sekreterare.
Mötet avbryts för dagen och upptas igen söndag.
Återupptaget möte den 7 februari 2016 klockan 10.00
§ 13 Stipendiet: vi diskuterar vem som skall få MopsOrdens stipendium för 2015. Vi beslutar att dela
stipendiet och ge hälften till en person som gjort mycket för rasen och hälften till en ungdom som
arbetar med och för mopsen. Vi beslutar att ena halvan skall gå till Erika Johansson och hennes mops
Oggie som har varit goda ambassadörer för rasen. Ungdomsdelen kommer att utdelas vid vår
jubileumsspecial i sommar, förslag till stipendiat efterfrågas i upprop på hemsidan.
§14 Budget: Tillsammans gör vi en budget för 2016. Liselotte Sandin skriver ut den och skickar till
sekreteraren för kopiering till årsmötet.
§ 15 Montermaterial: Vi beslutar att Kristina Berghänel sammanställer montermaterial som kan
användas i första hand vid Stockholms Hundmässa och My Dog men även vid andra tillfällen. Vi har
en del redan men det behöver ses över för att vara komplett. Vi tar kontakt med dem som har
klubbens två roll‐upp så även de finns i klubbens vård.
§ 16 Nästa möte kommer att vara söndag efter årsmötet på Broby Gård.
§ 17 Mötets avslutande: Moa Persson avslutar mötet och tackar för uppmärksamheten. Vi övriga
tackar Moa Persson och Helene Strömbom för att de hyst oss och utfordrat oss i två dagar.
Vid tangenterna,
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