Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 februari 2016
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Inger Danielsson, Sylwia Zielinski, Rosemary Åsberg,
Kristina Berghänel. Angelica Eriksson går in på ordinarie plats idag.
Suppleanter: Annie Kling.
Meddelat förhinder: Kjell Carnbrand

§ 1 Moa Persson öppnade mötet och hälsade våra nya styrelsemedlemmar välkomna.
§ 2 Dagordningen fastställdes
§ 3 Till justerare för dagen valdes Inger Danielsson.
§ 4 Föregående protokoll hade inte kommit alla tillhanda ännu varför vi uppsköt godkännandet av
detsamma.
§ 5 Ordförande: Moa Persson informerade om planeringen inför brachycefalkonferensen nu i
februari. Ordförande påtalade också att samtliga i styrelsen måste försöka hitta villiga kommersiella
annonsörer till MopsAllehanda samt även sponsorer, detta för att vi skall kunna ha en bra
verksamhet för våra medlemmar.
§ 6 Kassören: Liselotte Sandin redogör för hur medlemspengarna kommer in nu när SKK sköter
medlemsregistret.
§ 7 Sekreteraren: Kristina Berghänel informerar om den föreningstekniska distansutbildning vi skall
ha och alla får i läxa att läsa boken i föreningsteknik som vi gratis fått av Studiefrämjandet. Lite
information om tystnadsplikten för styrelsemedlemmar och hur vi kan använda AU om vi behöver ta
beslut mellan styrelsemötena.
§ 8 Var och en i styrelsen får i uppdrag att ge förslag på medlemmar till de kommittéer som de
kommer att behöva. Vi beslutar om dessa vid nästa möte.
§ 9 Utbildning: Vi väljer Kjell Carnbrand som ansvarig för utbildningen.
§ 10 Regionerna: Sylwia Zielinski och Inger Danielsson fortsätter som ansvariga för regionombuden.
Det kommer att hållas regionombudsträffar både i norr och söder under året. Regionombuden är en
viktig del i arbetet med våra medlemmar. Styrelsens ambitioner är att betydligt fler aktiviteter skall
ske på regionnivå föra att stimulera mopsägare och deras hundar. Därför av allra största vikt att
samtliga regionombud som sagt sig villiga att hjälpa till får igång verksamhet, naturligtvis med stöd
från regionansvariga.

§ 11 Avel: Rosemary Åsberg kommer att tillsammans med Moa Persson delta på
brachycefalkonferensen.
§ 12 Valphänvisningen och facebookansvarig: Eva Åkerlund fortsätter som valphänvisare och Natlaie
Warman som facebookansvarig.
§ 13 Kloka gummor: Vi behöver en ny klok gumma då en av våra gummor vill sluta. Vi kommer med
förslag på personer som skall tillfrågas.
§ 14 Medlemsregistret: SKK sköter vårt medlemsregister men Liselotte Sandin behöver avlastning
med att skicka ut välkomstkort och tidning till våra nya medlemmar. Vi beslutar att Annie Kling tar på
sig ansvaret för detta.
§ 15 Jubileumsutställningen. Vi informerar våra nya kamrater vad som är gjort hittills och diskuterar
fortsatt arbete. Siliva Zielinski kollat med Polen vad rosetter kostar. Förutan klubbens logga så skall vi
ha med text om att det är klubbens 30‐års jubileum på dem. Godis till jubileet kollar Annie Kling
priset på då hon har kontakter i godisbranschen. Bestyrelsen kommer att bestå av Moa Persson,
Kristina Berghänel och Katherine Cederborg. Klubben kommer att erbjuda medlemmarna att sponsra
en klass för femhundra kronor. Först till kvarn kommer att gälla. Sylvia Zielinski håller i planeringen
runt rallylydnaden.
§ 16 Nästa möte: Vi diskuterar nästa möte och bestämmer att det blir ett telefonmöte men att vi
måste ha ett fysiskt möte i maj innan jubileumsutställningen.
§ 17 Mötets avslutande: Moa Persson avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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