Styrelsemöte i Runhällen den 22 juli 2016
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Inger Danielsson, Sylwia Zielinski, Kjell Carnbrand,
Rosemary Åsberg och Kristina Berghänel. Suppleanter: Angelica Eriksson och Annie Kling.
§1 Ordförande
Moa Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Liselotte Sandin.
§4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Moa Persson informerade om hur samarbetet med de övriga Nordiska länderna har fortlöpt vad det
gäller andningen och brakycefala raserna.
Vad det gäller svar på andningsenkäten som ligger på hemsidan så kommer det in få svar nu, vi
behöver uppmärksamma mopsägarna på att vi vill ha in flera svar.
Telefonmöte med de olika klubbarnas ordförande hålls regelbundet. Moa har även haft möte med
NKU:s svenska representant i arbetsgruppen.
Beslutades att vårt klubbmöte 2017 skall ligga i Märsta på Broby Gård. Årsmötet den 25 februari
2017 och den 26 februari har vi ett fysiskt styrelsemöte.
§6 Kassören
Bokföringen helt klar till sista juni och skall överlämnas till revisorerna på SKKs utställning vid
Backamo av Kristina Berghänel. På vårt konto finns 67.481:‐‐, Shopen 11.040:‐‐
§7 Sekreteraren
Lista över inkomna och utgående skrivelser delades ut till alla närvarande. SDHK har ännu inte vare
sig bekräftat eller svarat på vår ansökan om revidering av våra stadgar, Kristina Berghänel kontaktar
och hör vad som hänt. Vi skickar också en skrivelse till SDHK och SKK med förslag på två nya
examinatorer. Birgitte Seloy och Tiina Taulus, samt att vi önskar byta dessa mot två som idag finns på
listan, då vi fått negativa skrivelser från ett stort antal medlemmar rörande dessa personer.
§8 Utställning
Redovisningen för Herrfallet är anmälningsavgifter 26.755:‐‐, Skänkta priser 700:‐‐, Sponsorpengar
4.500:‐‐, Annonser 500:‐‐, Lotteri 3.380:‐‐, Caféförsäljningen 7.235:‐‐, Shopen 17.615:‐‐,
Rallylydnaden 3.360. Aktionen inbringade till Lisens fond 12.020:‐‐. Kostnaderna för Herrfallet
33.507:‐‐.

Till 2017 års special skall Björn Erling Löken tillfrågas. Förslag på platser är Ånnaboda, Vilsta och
Norrland. Specialen kommer att hållas den 17‐18 juni 2017. Vi beslutar att Angelica tar ut Bo, Katrine
och Linn på lite mat och diskuterar upplägget för 2017.
Vi diskuterar i vilken omfattning klubben skall stå för boende för styrelse och funktionärer i samband
med Mopsspecialen. Klubben står för de stugor som bokas av styrelsen, vill någon bo på annat sätt så
står de själva för den kostnaden.
§9 Utbildning
Uppfödarutbildningen kommer att hållas den 29‐30 oktober i Ramnäs. Kostnad för helpension per
deltagare är 1900:‐‐ Alla får vara med oavsett ras i mån av plats. Moa Persson förmedlar tider från
föreläsarna till Kjell Carnbrand.
§10 Regioner
Regionansvariga planerar för en träff med regionombuden 29 – 30 oktober i Ramnäs.
§11 Avel
Rosemary har uppdaterat andningsenkäten.
§12 Valphänvisning
Vi beslutar att tillfråga Maj Edlund och Anne‐Christin Höijer om de vill bli nya valphänvisare. Kristina
B. tar kontakt.
§13 Tidning, hemsida och valpguide
Helene visade hur långt hon kommit med valpguiden, lite arbete återstår innan vi har den i hand. Vi
har fått en ny kvinna i tidningsredaktionen. Lite diskussioner om förtydligande på hemsidan.
§14 Övriga frågor
Annie Kling tog upp BPH och fick i uppdrag att ta fram information till oss till nästa möte.
§15 Nästa möte
Vi beslutade att nästa fysiska möte skall vara hos Moa Persson i Runhällen den 15 ‐ 16 oktober.
Kristina kontaktar valberedningens sammankallande Maria Molin och inbjuder henne till det mötet.
Vi beslutade också att vi innan dess skall ha ett telefonmöte, datum bestämmer vi senare.
§16 Avslutande av mötet
Moa tackade de närvarande för ett bra styrelsemöte och deltagarna tackar Moa och Helene för god
mat och trevligt bemötande.
Vid protokollet,
Kristina Berghänel
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