Protokoll från telefonmöte den 21 maj 2018
Närvarande: Kjell Carnbrand, Pia Carnbrand, Sofia Sundkvist, Katrin Lundberg Vestin och Kristina
Berghänel.

§1 Mötets öppnande
Kjell Carnbrand öppnade mötet och hälsade välkommen samt konstaterade att det var en
desarmerad skara som samlats och att övriga inte hört av sig. Vi var dock till och med §7
beslutsmässiga.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av justerare
Pia Carnbrand valdes att justera dagens protokoll
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Kjell Carnbrand informerade om att partytält var inköpt. Royal Canin är klar för sponsring till
specialen. Allt material som fanns hos tidigare materialförvaltaren Annie Kling är hämtat och finns
hos Kjells fosterson där vi får låna ett rum.
§6 Kassören
Ej närvarande.
§7 Sekreteraren
Informerar om enda stipendieansökan som kommit in och som samtliga i styrelsen fått per e-post. Vi
beslutar att Emma Dahlström och hennes mops ”Frankan” uppfyller de krav vi har. Kristina Berghänel
informerar Emma om att hon är årets vuxenstipendiat och att stipendiet delas ut på specialen. Någon
ansökan om ungdomsstipendiet har inte inkommit.
Vad det gäller föreningsteknikutbildningen så är det obligatorisk närvaro för hela styrelsen oavsett
om man tidigare gått kurs.
Från §8 är vi endast fyra kvar på mötet då Katrin Lundberg Vestin försvann och i och med detta var vi
inte beslutsmässiga.
§8 Utställning
Borås den 30 juni för SDHK. Vi kommer på fredag och sätter upp partytältet. Mopsorden har hand om
sekretariatet, priser och håller reda på vinnarna. Vi ansvarar också för barn med hund. Länsklubben

betalar domaren samt hämtar och lämnar densamma. Mopsorden ser till att korgar med förplägnad
kommer ut till domaren. Bedömningen börjar klockan 10.00.
Specialen: Domaren och hennes mamma kommer till Landvetter den 6 juni klockan 15.40. Kjell
Carnbrand hämtar dem och kör dem till Hökensås. Sofia och Pia skriver ett brev till domaren med
information och beställer middag till fredag kväll. Katrin köper domarpresent. Ringsekreterare är
Helene Deldehed och hennes dotter Amanda. Alla bakar eller köper något till Afternoon tea vid
auktionen. Moa Persson är aktionsförätare. Bosse och Katrin Cederborg har hand om priserna. Sylwia
Zielinski har hand om rallylydnaden. Gunilla Hirwing och Mia Roos ordnar med mopsrace. Anmälan
till racet är i sekretariatet och kostnaden 20 kr.
Linn Hansson kommer ner med shoppen.
På fredag eftermiddag kommer Katrin och Bosse Cederborg, Kjell Carnbrand, Kristina Berghänel,
Sylwi, Zielinzki, Stefan Lindqvist, Liselott Sandin, Katrin Lundberg Vestin, Vanja Johansson. På kvällen
Andrea Vitez, Ann-Sophie Grandin och Pia Carnbrand.Sofia Sundkvist kommer på lördag,
§9 Utbildning
Ansvarig ej närvarande men Kjell Carnbrand informerar om att det är fler anmälda än sist.
§10 Avel
Avelsansvarig ej närvarande.
§11 Medlemsansvarig
Ej närvarande.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13 nästa möte
I Borås den 1 juli klockan 10.00
§14 Mötet avslutas
Kjell Carnbrand avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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