Telefonmöte den 27 Juli 2015
Närvarande; Moa Persson, Liselotte Sandin, Inger Danielsson,
Sylwia Zielinski, Natalie Warman, Catherine Steiner, Kristina
Berghänel.
Suppleanter: Eva Åkerlund och Rosemary Åsberg.

§1Mötets öppnade
Moa Persson öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av justerare
Till justerare valdes Catherine Steiner
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Moa Persson tackade alla i styrelsen för gott och bra samarbete i Vadstena och bad även Natalie att
framföra ett tack till sin kommitté. Det var flera övriga medlemmar som på olika sätt ställde upp och
arbeta både på och före utställningen, dessa kommer att tackas brevledes. Vadstena blev en succé, vi
hade tur med vädret, sommarens hittills enda riktigt varma och vackra helg vilket gjorde läget vid
Vätterns strand idealiskt för både utställare och hundar
Boråsutställningen fick också ett gott betyg och vi som var där tyckte att det flöt på bra. Nu har vi fått
erfarenhet av vad som krävs av oss och kan förbereda oss inför nästa år.
§6 Kassör
Kicki Stavenborn har skickat tillbaka klubbens dator och meddelat att hon inte längre är intresserad
av att köpa den. Liselotte Sandin föreslog att klubben behåller datorn vilken kan användas att lagra
material för klubbens räkning.
Beslutades att klubben behåller datorn.
Den ekonomiska redovisningen för Boråsutställningen har ännu ej kommit.
En enkel redovisning för Vadstena då allt ej är klart ännu. Räkning från Vadstena camping har inte
kommit. Royal Canin har heller inte skickat de pengar de utlovat ännu.
Auktionen för Lisens fond inbringade 13.155:‐‐ och en liten ersättning för sålda kalendrar och de
genom Facebook sålda kalendrarna gav ett bidrag till Lisens fond på 1300:‐‐. Kaffe, smörgås och
kakförsäljningen 6.200:‐‐ och Shoppen 14.500:‐‐.
Moa Persson och Liselotte Sandin skall träffa SKK den 18 augusti för överlämnande av
medlemsregistret. Liselotte skulle behöva hjälp att föra över medlemsregistret till SKK:s excel filer,
ingen i styrelsen är kunnig i detta så vi beslutade att lägga ut ett upprop på klubbens Facebooksida
och fråga om någon medlem har kunskapen och kan hjälpa till.
§7 Sekreterare
Kristina Berghänel har i sina gamla gömmor hittat klubbens stadgar vilka hon kopierar och

tillsammans med årsmötesprotokollet skickar till styrelsen per snigelpost. Stadgarna skall användas
vid styrelsens kurs i föreningsteknik i höst. Inkommen post gicks igenom. Kristina mailar genast ut till
de olika berörda i klubben vad som inkommer från SKK och SDHK.
§8 Tidningen
En liten redaktion finns bestående av Helene Strömbom, Stefan Lindqvist och Kristina Berghänel,
men kan gärna utökas med fler om någon känner sig manad. Vi diskuterade portokostnader och antal
sidor i tidningen men beslutade att inte dra ner på sidor för att få ner portot, tidningen är viktig och
att den skall vara läsvärd.
§9 Utställning
Redovisning från Borås: Boråsutställningen fungerade bra och vi lärde oss en hel del som vi kommer
att ha nytta av till nästa år. Bra arbetskraft har vi i utställningskommittén och styrelseledamöter som
närvarade samt i Per‐Inge Johansson.
Redovisning Vadstena: Fungerade fint även om vi fick omgruppera lite i arbetsuppgifterna. Platsen
var vacker och vädret var på sitt bästa humör. Alla skötte sitt och försäljningen gick strålande. Åke
Cronander lånade ut sin lilla stuga till oss för bland annat kaffekokning. Domaren dömde och
ringsekreteraren översatte. Det föll väl ut med delandet av färgerna i bedömningen. Beslutades att
behålla den även vid kommande utställningar.
2016‐ års stora jubileumsspecial: Bo Bengtsson har meddelat att han drar sig ur domaruppdraget.
Beslutades att Natalie Warman med utställningskommitté får i uppdrag att leta efter en ny domare,
en engelsk mopsspecialist. De skall även se om Julita kan vara ett alternativ till plats då det framförts
önskemål om att specialen skall ligga där. Specialen 2016 är den 11 – 12 juni.
§10 Utbildning
Uppfödarutbildningen i Falköping den 3‐4 oktober har flyttats till Vara då lokalen i Falköping inte
räckte till. Hittills är det 17 franska bulldoggs och 6 mopsuppfödare anmälda. Två förslag på boende
finns dels på Hotel Gropen och ett Vandrarhem i Götene. Vi beslutar att Moa Persson tar kontakt
med Vandrarhemmet för att se om vi kan få ett bra pris om alla bor där.
Vi diskuterar sedan hur vi skall veta vem som har gått uppfödarutbildningen i SKK:s regi.
Allt färdigt inför kursen i föreningsteknik. Plats bokad och Lars Ramberg klar. Han kommer på fredag
men åker sedan vidare på lördag eftermiddag.
§11 Regionerna
Den nuvarande beslutet om att vid förfrågan betala ut 500 kr per träff max 4 gånger om året och
regionombud diskuterades då klubbens ekonomi måste stärkas. Om alla ombud skulle begära 500:‐‐
/träff skulle det innebära stora kostnader för klubben (40.000:‐‐).
Under 2014 betalades det 19 370 kr ut och under 2015 har fram till och med juli månad 1 845 kr
betalats ut.
Styrelsen beslutade att helt ta bort ersättningen, men att regionombuden kan äska pengar till
specifika träffar t ex utbildning, Blåbärsutställningar m.m. Detta ska då ske i förväg och ersättning
betalas ut i efterskott mot uppvisande av kvitto.
De regionombudsansvariga får i uppdrag att informera om möjligheten att få omkostnader för t ex
lokalhyra och föreläsare via Studiefrämjandet.

§12 Avel
Revideringen av RAS är så gott som klar. Beslutades att när Rosemary Åsberg är färdig mailar hon
över sitt förslag till styrelsen och den skall också läggas ut på hemsidan så att medlemmarna kan
yttra sig. Vi beslutar också att Rosemary deltar på Svenska kennelklubbens avelskonferens den 22
november 2015. Kristina anmäler henne.
§13 Övriga frågor
Eva informerar om valphänvisningen, där hon i juli tagit emot 21 telefonsamtal och 9 mail från
blivande mopsköpare. Eva fortsätter föra statistik över hur många som kontaktar klubben i ärendet.
§14 Nästa möte
Ett telefonmöte planeras att hållas i slutet av augusti.
§15 Mötet avslutas
Kristina avslutar och tackar för ett väl genomfört möte då Moas kontakt med de övriga bröts.
Vid protokollet,
Kristina Berghänel
Sekreterare

Moa Persson
Ordförande

Catherine Steiner
Justerare

