Protokoll från telefonmöte den 23 maj 2016.
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Inger Danielsson, Sylvia Zielinski, Kjell Carnbrand,
Rosemary Åsberg, Angelica Eriksson, Annie Kling o Kristina Berghänel.

§1 Mötets öppnande.
Moa Persson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Fastställande av dagordningen.
Dagordning fastställdes.
§3 Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Annie Kling.
§4 Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande.
Fortfarande händer det mycket runt andningen på de brakycefala raserna. NKU har tillsatt en
arbetsgrupp med två representanter från de nordiska länderna. Sveriges representanter är Renée
Sporre Willes och Åke Hedhammar. Ett möte kommer att hållas under hösten där gruppens arbete
redovisas
§6 Kassören.
Angelica och Sylvia stämmer av med Liselotte betalningarna till Herrfallet. Vår ekonomi just nu är
under kontroll och vi har 117.000 på vårt vanliga konto och 200.000 på vårt sparkonto. Men de flesta
inkomsterna för medlemsavgifterna kommer in i början på året och vi har stora utbetalningar
framför oss. Bland annat Herrfallet, medlemsregistret och tre stycken tidningar. Kassören har skaffat
shopen ett eget postgirokonto och swishkonto vilket gör det lättare för kunder att betala. Vi har även
ett swishkonto till övrigt i klubben.
§7 Sekreteraren.
Sekreteraren påminner om vikten av att man svarar på mailen. Kristina informerar om de brev och
mail som kommit in och gör en lista på dessa för att läggas till protokollet. Mailen skickas vidare till
styrelsen eller till den i styrelsen det gäller. Vi beslutar att Kristina tar kontakt med Erika Johansson
som styrelsen tidigare har beslutat skall få årets vuxenstipendium och med Linnéa Olsson som vi idag
beslutar skall få ungdomsstipendiet och bjuder in dem till Herrfallet där vi kommer att dela ut dessa.
§8 Utställning.
Susanne Narfström har hört av sig och meddelat att hon har muggar hos sig, Angelica kontaktar
henne och ber att hon tar med dem till Herrfallet. Angelica skriver katalogen. Kjell, Kristina och Eva
Sederholm är bestyrelse. De stora sponsorerna är Agria och Royal. Vi försöker ragga fler sponsorer,
sponsorerna får sitt namn i katalogen men för att få en annons gratis så skall det skänkta priset vara
till ett värde av 2000:‐‐. Rallystartarna skall stå i katalogen. Katalogpriset är 50:‐‐. Angelica tar med en
pyssellåda vi kan behöva när vi bygger utställningen. Vi bakar till afternoon tea. Kristina tar kontakt
och frågar några utanför styrelsen om de vill hjälpa till med baket. Inger fixar allt övrigt i matväg både
till kafeterian och till funktionärerna. Eventuellt kommer det med en korvvagn om det går att ordna.

Kristina ordnar med alla i styrelsen och funktionärer som anmält att de skall sova och ha supé. Supén
betalas direkt till Herrfallet på plats när vi anländer men Kristina bokar. Kristina köper badkar till
mopsarna.
§9 Utbildning.
Kjell behöver information om vad uppfödarkursen kostar. För mopsuppfödare står klubben för
kostnaderna för själva kursen, det kan vi informera andra klubbar som skall vara med att det kanske
de också kan göra. Mat och boende står deltagaren själv för. Hösten uppfödarutbildning hålls på
Ramnäs hotell och konferens. Ca 50 deltagare kan vi ta emot.
§10 Regionerna.
Regionombudsträffen i söder fick ställas in då det blev alltför lite anmälningar vilket styrelsen tycker
var tråkigt då vi tror att det är viktigt att ombuden får träffas och diskutera med varandra samt få
stöd och information om hur man kan gå tillväga för att få ekonomiskt bistånd samt vad som ligger
på regionombuden och vad som ligger på styrelsen. Inger har börjat ringa runt i norr för att ha en
träff där samt att försöka få fler regionombud där. Sylvia lägger ut och söker nya regionombud på
facebook. Helene har lagt ut på hemsidan och i tidningen.
§11 Avel.
Rosemary fortsätter att arbeta med andningsenkäten. Vi har till och med aprils utgång fått in 740
svar men behöver många fler. Vi är intresserade av alla mopsar, registrerade som oregistrerade från
ägare som är medlemmar eller inte är det. Vi får slå ett slag på facebook igen och be om hjälp med
att få in mer svar. Det måste finnas ca 10.000 mopsar i Sverige idag och vi hoppas på att flera ägare
är villiga att hjälpa till för att få vår ras att bli så frisk som möjligt.
§12 Medlemsregistret.
Det har varit lite missförstånd med inbetalningarna från uppfödarna som betalar för sina valpköpare i
övergången till SKK. Men det har blivit bättre. Ibland är valpköparen medlem sedan tidigare. Vi har
beslutat i samförstånd med SKK att de inte betalar tillbaka pengarna utan att medlemmen får ett
förlängt medlemskap istället. I fortsättningen kommer bara uppfödarnas namn att publiceras i
MopsAllehanda då det enligt PUL inte är tillåtet att publicera valpköparnas.
§13 Övriga frågor.
Kjell undrar när han skall anlända till Herrfallet på lördagen. Vi beslutar att ses 7.30
§14 Nästa möte.
Nästa möte hålls hos Moa och Helene i Runhällen. Vi ses klockan 11.00 den 22 juli.
§15 Mötet avslutas.
Moa tackar alla för uppmärksamheten och avslutar mötet.
Vid prototkollet,
Kristina Berghänel
Sekreterare
Justerare
Annie Kliing

Moa Persson
Ordförande

