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PROTOKOLL VID TELEFONMÖTE DEN 15 Juni 2015
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Natalie Warman, Kristina Berghänel.
Suppleanter: Rosemary Åsberg.
Anmält förhinder: Sylvia Zielinski, Eva Åkerlund och Cathrine Steiner, Inger Danielsson

§1 Mötets öppnande
Moa Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Upprop gjordes för att kontrollera vilka som var
närvarande.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett tillägg för § 15 A Mopsshopen.
§3 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Natalie Warman.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Konfirmering av AU protokoll
AU protokoll från den 29 april gällande borttagande för en valphänvisning godkändes och lades till handlingarna.
§6 Ordförande
Årsmöte 2016, tid och plats. Beslutades att årsmötet 2016 kommer att hållas den 20 eller 21 februari på Broby Gård,
Märsta.
Avtal med Agria: Moa har förhandlat med Agria om ett avtal där våra medlemmar får en 10% rabatt på sin försäkring
samt att Agria kommer att ekonomiskt bistå för upprättande av ett ungdomsstipendium. Statuter ej klara ännu.
”Kortnoskonferens”, skall vi bjuda in de andra klubbarna till möte innan konferensen?
Beslutades att Moa Persson kommer att skicka ut en inbjudan till samtliga ”kortnosklubbar” inom SDHK samt till
Bostonterrierklubben, Shih‐Tzu sällskapet, specialklubben för Engelsk Bulldog. Inbjudan skall ske i samverkan med
SDHK, samtliga ordförande och avelsansvarig inbjuds till ett möte en vardagskväll i Stockholm under hösten.
§7 Kassör
Liselotte Sandin arbetar med att få medlemsregistret klart till att överföras till SKK den 20 augusti. Moa Persson och
Liselotte Sandin skall ha ett möte med ansvarig på SKK. Liselotte Sandin säger att mycket arbete får läggas ner för att
hon skall veta vad medlemmarna betalat in till inför Vadstenahelgen då det alltför sällan framgår av inbetalningen.
Beslutades att styrelsen själva betalar sin grillbuffé vid rasspecialen i Vadstena. Beslutades att Kristina Berghänel
som har en ekonomisk utbildning kommer att bistå Kassören vid behov. Ekonomisk rapport till styrelsen. (Bil1)
§8 Sekreterare
Brev till tidigare styrelse: Kristina Berghänel har på styrelsen vägnar skrivit ett brev till tidigare ordförande med
anledning av att vi har vid genomläsning 2014‐års protokoll sett att det skall finnas inventarier som ej blivit
överlämnade till nuvarande styrelse varför vi nu efterlyser dessa.
§9 Hemsidan
Hemsidan har inte blivit uppdaterad på åtta dagar då webbansvarig drabbades av ett intensivt åskväder som slog ut
datorer, telefoner och övrigt datormaterial. Den är dock igång igen nu.
§10 Tidningen
Tidningen har fått en något sämre papperskvalitet vilket styrelsen valt då den blev betydligt billigare att trycka.
Medlemmar har hört av sig och varit nöjda med att tidningen men några har påpekat att papperskvaliteten har
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försämrats. Vi diskuterar annonspriserna och beslutade att i tillägg till tidigare annonspriser så kostar ett mittuppslag
1200:‐‐ per nummer för medlem.
§11 Utställning
Det är viktigt att alla i styrelsen, när de är närvarande hjälper till med de utställningar som styrelsen anordnar
antingen i egen regi eller tillsammans med moderklubben SDHK och att detta meddelas utställningskommittén i tid.
I Borås samlas vi klockan 17.00 för att hjälpa till med uppbyggnaden. Ringar, bord och stolar behöver vi inte bry oss
om. placeringsskylta, ringsekreterarlådor och personer till sekretariatet är vårt ansvar. HP priser är inköpta och finns
hos Kristina.
Vadstena är under full kontroll. Linn Hansson och Moa Persson gör hålltider. Natalie ber oss att ”ragga” priser hos
våra lokala djuraffärer och liknande. Vi behöver också mopsartiklar till auktionen. Rosetter är beställda och Royal
kontaktade, de levererar till Vadstena Camping direkt, Natalie skall kontakta Anicura och be dem göra detsamma. Ett
antal bakglada damer kommer att se till att det finns en del att stoppa i munnen vid ”afternoon tea” och även i
övrigt. Liselotte Sandin köper det som behövs till fredagens korvgrillning med funktionärerna. 149 hundar är
anmälda vilket vi är glada för och vi har fler anmälda svarta än vad världsutställningen i Milano hade.
§12 Utbildning
Ansvarig ej närvarande. Kurs i föreningsteknik med Lars Ramberg den 26 september på Broby Gård.
Uppfödarutbildning i Falköping den 3 o 4 oktober.
§13 Regionerna
Inger Danielsson har skrivit ett förslag på vad som skall gälla för regionombuden vilket inte kommit fram till
undertecknad varför vi inte kunde diskutera det. Bordläggs till Vadsten.
§14 Avel
RAS nästan klar Rosemary Åsberg har skickat ett förslag för påseende till SKK. Slutarbetet skall vara klart till SKK/AK
den 27 augusti när SKK/AK:s möte, när SKK återkommer efter sommarledighet, innan dess skall det under 14 dagar
finnas på hemsidan så medlemmarna har möjlighet att framföra sina åsikter.
§15A Shopen
Ann‐Christine Land har avsagt sig vidare ansvar för shopen, styrelsen har av den anledningen tillfrågat Linn Hansson
och hon har tackat ja till att ta över det arbetet. Överlämningen kommer att ske vid utställningen i Vadsten. Ann‐
Christine Land skall då överlämna en inventeringslista till Linn Hansson och en ekonomisk redovisning till Liselotte
Sandin. Styrelsen tackar Ann‐Christine Land för allt arbete hon lagt ned på shopen under många år.
15B övriga frågor
Inga.
§16 Nästa möte
Ett telefonmöte den 29/6 klockan 19.00 där vi enbart stämmer av inför Vadstenautställningen.
§17Mötet avslutas
Ordförande avslutar och tackar för ett bra möte.
Vid protokollet,

Justerare:

Kristina Berghänel
Sekreterare

Moa Persson

Natalie Warman

