Protokoll, Mopsorden den 6 april 2015
Plats: Broby Gård, Märsta
Närvarande: Moa Persson, Natalie Warman, Liselott Sandin, Sylwia Zielinski, Cathrine
Steiner, Inger Danielsson, Kristina Berghänel.
Suppleanter: Eva Åkerlund och Rosemary Åsberg.

§1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Styrelsemedlemmarna presenterar
sig för varandra och får i uppdrag att skriva ett litet CV om sig själva till nästa tidning.
§2 Dagordningen godkändes med några tillägg.
§3 Inger Danielsson valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Lådorna med material som förra styrelsen överlämnat gicks igenom och fördelades på de
olika ansvarspersonerna.
Tidigare planering för uppfödarutbildning diskuterades.
Tillsättning av ”kloka gummor” som hjälp och stöd för nya uppfödare diskuterades.
Moa tar kontakt med Ann‐Christine Land och hör med henne om hon vill fortsätta ta hand
om shopen och hur hon ställer sig till att administrera en webbshop.
Beslutades: att fråga Bibi Almhög, Gunilla Jonsson och Eva Lappi om de vill vara kloka
gummor samt att styrelsen funderar på ytterligare ett namn i Skåne.
§6 Kassören har fått allt material gällande bokföringen från Kicki Stavenborn.
Medlemsregistret är det lite frågetecken på. Liselott tar kontakt med Kicki för att reda ut
dem. Virusprogram finns. Liselotte vill inte ha hand om valphänvisningen. Alla papper är nu
påskrivna och skall lämnas in till bank och post men det kommer att ta ca 14 dagar innan
Liselott kommer åt pengarna. Vi diskuterade om ”apparat” för kortbetalning. Liselotte kollar
för och nackdelar med olika.
§7 Sekreteraren gick igenom vad hon fått från Maria Molin av mail som berör avtal,
protokoll m.m. Styrelsen lämnar sina personnummer för att sekreteraren skall kunna skicka
en lista på nya styrelsen till Sdhk.
Beslutades: att sekreteraren bokar det som behövs till styrelsemötena i fortsättningen.

§8 Hemsidan: Alla var överens om att hemsidan behövde bli mer lättnavigerad och tydligare
för medlemmarna samt den behöver uppdateras oftare. Helene Strömbom är tillfrågad om
hon vill åta sig att sköta hemsidan för samma ersättning som nuvarande webbmaster vilket
hon har accepterat.
Beslutades: att från och med den 7 april 2015 är Helene Strömbom Mopsordens
webbmaster.
§9 Tidningen måste bli mer innehållsrik, materialet skall innehålla lite för var och en av våra
medlemmar. Tidningen är det som alla medlemmar får och är den lockande så är
möjligheten större att vi får våra medlemmar att stanna kvar i klubben. Var och en i
styrelsen skall informera vad som hänt i deras ansvarsområde i varje nummer av Mops
Allehanda. En redaktionskommitté och en ny redaktör skall tillsättas. Helene Strömbom är
tillfrågad som redaktör och har accepterat att göra tidningen för samma ersättning som
tidigare redaktör haft.
Beslutades: Att Helene Strömbom från nr 2 2015 är redaktör för Mops Allehanda.
§10 Utställning: Natalie Warman blir styrelsens ansvariga för utställning. Natalie väljer en
kommitté på fyra personer som skall arbeta tillsammans med henne. Natalie föreslår Linn
Hansson och två till.
Vadstenautställningen gicks igenom. Moa undersöker om vi kan ha själva utställning framför
slottet och hon har även ordnat en ringsekreterare Eva Hjälm som talar Italienska. För övrigt
kommer Moa, Kristina och Inger att vara med i Vadstena och hjälpa till.
Beslutades: Att välja Natalie Warman till utställningsansvarig.
§11 RAS dokumentet diskuterades.
Beslutades: Att tillsätta en grupp bestående av Rosemary Åsberg, Eva Åkerlund och Cathrine
Steiner att göra klart RAS, arbetet skall vara klart och inlämnat till SKK/AK senast den
1.6.2015 . De fungera fram till dess även som avelsansvariga. Efter 1 juni tas frågan om
avelsansvarig upp igen.
§12 Beslutades om övriga ansvarsområden: Utbildning: Cathrine Steiner.
Regionombudskommitte där Sylvia Zielinski har huvudansvaret för södra delen av landet och
Inger Danielsson den norra delen.
§12B Beslutades att styrelsen och funktionärer får en bilersättning på 18.50 per mil eller för
billigaste biljett på buss, tåg eller flyg. Om någon i styrelsen själv vill ställa ut på
MopsOrdens utställning och samtidigt arbeta utgår reseersättning med 50%.

§13 Övriga frågor: Gillasidan på facebook fortsätter vi med, Natalie sköter den. Cathrine har
haft kontakt med en person som har gjort en almanacka med mopsar, hon undrar om vi vill
sälja den. Vi diskuterar detta och tycker det kunde vara intressant men att den då borde gå
från 1 januari – 31 december. Cathrine får i uppdrag att fråga om det skulle vara en
möjlighet till nästa år. Mopsorden har fått ett erbjudande om kurs om utbildning i
föreningsteknik i Norrköping den 14 maj, en önskan är att så många som möjligt går på den.
Moa skriver ett förslag på policy för utbildning av mopsdomare.
Planering för kommande styrelsemöten: Styrelsemöte ca varannan månad. 4 fysiska möten
samt resten telefonmöten.
§14 Nästa styrelsemöte: Ett telefonmöte sista veckan i maj eller första i juni. Vi bestämmer
det via e‐post. Nästa fysiska styrelsemöte, fredag 3.7 kl 16.00 i Vadstena.
Vid tangenterna,
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