Protokoll från telefonmöte den 5 december 2017
Närvarande: Moa Persson, Kristina Berghänel, Liselott Sandin, Kjell Carnbrand, Inger Danielsson,
Sylwia Zielinski och Pia Carnbrand som går in som ordinarie i Rosemary Åsbergs frånvaro.
Suppleanter: Annie Kling och Sofia Sundkvist.

§1Ordförande
Moa Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordning
Vi fastställer dagordningen.
§3 Justerare
Justerare för dagen är Sofia Sundkvist.
§4 Föregående protokoll
Godkänns och lägges till handlingarna.
§5 Ordförande
Moa Persson informerar om SKK:s hantering av de brakycefala raserna och att innan beslut har
klubbarna inte blivit kontaktade. Vilket innebär att mops endast får dömas av nordiska domare i tre
år. Vi beslutar om att skicka en skrivelse till SKK CS med kopia till SDHK.
Ny tidningsredaktör: Från och med Mopsallehanda nr 4 2017 har vi fått en ny tidningsredaktör
Andrea Hallencreutz, hon har gjort en tidning och vill sedan ha kontakt med alla i styrelsen för en
utvärdering. Vi beslutar att skriva kontrakt med henne för ett arvode på 5000 kr per nummer.
Telefonkonferensen avlöpte väl och de flesta deltagarna var nöjda. Cecilia Rodin kommer att till nr 1
av Mopsallehanda att ge oss den Engelska texten av den forskningsredovisning som hon höll vid
internationella Veterinärkonferensen på Malta i september 2017 och powerpointbilderna från
telefonkonferensen.
§6 Kassören
Fakturorna från telefonkonferensen har börjat komma in.
Dagens saldo för klubben är på plus 62.000 kr, men innan året är slut skall Helene och tidningen
betalas och vi skall få medlemsavgifterna från SKK.
§7 Sekreteraren
Vill påminna dem som ännu inte inkommit med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Montrar i Stockholm och Göteborg: Stockholm är klar i Göteborg fattas det fortfarande några
medhjälpare. Vi beslutar att de som ställer upp och står i montrarna får som tack var sin almanacka.
Vi beslutar också att betala ett billigt hotell för Annie då hon skall ha ansvaret för montern i
Göteborg. När ny styrelse tillträtt så behöver vi få en annan materialförvaltare.
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§8 Utställning
Vi har nu fått svar ifrån Sara Macdonald om hur hon vill bo. Lars‐Olof Carlén kommer att vara
ringsekreterare och så behöver vi en till på vår special 2018. Gammelkroppa har ännu inte inkommit
med offert för 2019. Förslag på domare fanns men vi funderar vidare på fler namn.
§9 Utbildning
Uppfödarutbildningen på Hökensås i januari kommer att kosta 800 kr för icke medlemmar för
föreläsarna övriga kostnader ligger nu på hemsidan.
Ida Lindgren kommer att ha en kurs i Rallylydnad under 2018. Kjell Carnbrand planerar en mopsens
dag i Örebrotrakten under sommarhalvåret 2018.
§10 Regioner
Region Skåne fick ställa in sin planerade träff då det blev för få anmälningar.
Luleås träff blev lyckad och alla var positiva.
Vi har beslutat att motionera om avskaffandet av regionerna och funderar på hur vi bäst skall kunna
ta vara på våra medlemmars intresse ute i landet.
§11 Avel
Rosemary Åsberg ej närvarande.
§12 Medlemmar
Medlemsantalet ligger fast.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§14 Nästa möte
Beslutade om ett telefonmöte i januari och att vi samlas klockan 10.00 på lördag 3 mars 2018. Vi
skickar runt verksamhetsberättelsen till styrelsen för påskrift och alla skriver på och skickar med
vändande post.
Vid pennan,
Kristina Berghänel
Sekreterare

Moa Persson
Ordförande

Sofia Sundkvist
Justerare
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