Telefonmöte den 28 mars 2018
Närvarande: Kjell Carnbrand, Vanja Johansson, Pia Carnbrand, Ann-Sofie Grandin, Stefan Lindquist,
Andrea Vitez och Kristina Berghänel
Anmält förhinder: Sofia Sundkvist, Liselott Sandin och Katrin Lundberg Westin.

§1 Mötets öppnande
Kjell Carnbrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Andrea Vitez.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ordförande
Till AU valdes Kjell Carnbrand, Liselott Sandin och Kristina Berghänel. Kjell Carnbrand lämnade
information om SDHKs fullmäktige och att våra motioner ej gått igenom men att fullmäktige
beslutade att tillsammans med övriga klubbar göra en skrivelse till SKK om att vi vill ha remiss om
förslag på beslut som gäller våra raser. Skrivelsen skall undertecknas av alla ordförande. Vi beslutar
att gå med i Sveriges Hundungdom. Kristina Berghänel skickar in ansökan. Kjell Carnbrand påpekade
att vi alla i styrelsen måste tänka på vad vi skriver på facebook då det kan uppfattas som att det är
styrelsens åsikter.
§6 Kassören
Kassören var ej närvarande men hade skickat över balans och resultaträkning.
§7 Sekreteraren
Meddelade att Anne Andersson, Sylwia Zielinski samt Kristina Berghänel skriver i varje nummer av
tidningen. Anne om utställning, Sylwia om tävling och Kristina kåserar samt skriver om övrigt som kan
vara av intresse. De kommer att hålla ett telefonmöte inför varje nummer. I nr 2 vilket är nästa
nummer skall alla nya medlemmar presentera sig själva med foto om det är möjligt. Vi har fått
förslag från Stefan Lindkvist på ytterligare två till tidningen en veterinär Katarina Jonsson och så Mia
Göransson.
§8 Utställning
Kristina Berghänel bokar stugor i Borås till styrelsen för att vi dels skall ta hand om SDHK
utställningen samt ha ett fysiskt styrelsemöte där. Vi diskuterar om vi skall lägga 2019 års special i
Borås tillsammans med SDHK:s jubileum. Inget beslut tas då utställningsgruppen fått i uppdrag att
leta plats för specialen. Beslutades att nytt partytält skall inköpas, Pia ombesörjer det och vi skall

också inventera om vi behöver flera utställningstält. Pia undersöker också vem som skriver katalogen
till årets special.
§9 Utbildning
Uppfödarutbildningen kommer att hållas den 20 – 21 oktober på Hökensås. Föreläsarna är klara.
Våra medlemmar får utbildningen gratis men får ordna med mat och boende själva. Vi kommer att
erbjuda övriga klubbar inom SDHK möjlighet att vara med till en kostnad av 800 kr.
Vi beslutar att enbart ha mopsdagen på ett ställe i taget vilket innebär att den 15 september är vi på
Brukshundklubben i Örebro.
§10 Avel
Stefan Lindquist arbetar med att få information om hälsoenkäten. Vi diskuterar runt den och Stefan
Lindquist får i uppdrag att göra ett förslag.
Stefan Lindquist har haft kontakt med SKK om den nya Mopsklubben som finns på facebook.
§11 Medlemmar
Vanja Johansson är ny ansvarig för medlemmarna, hon och Annie har ännu inte fått kontakt.
§12 PR
Vanja Johansson och Andrea Vitez får diskutera med varandra hur de skall lägga upp arbetet.
§13 Övriga frågor
Använd Mopsordens facebooksida mer. Natalie Warman är snabb med att lägga ut det man skickar
till henne.
§14 Nästa möte
Telefonmöte den 21 maj klockan 19.00
§15 Mötet avslutas
Kjell Carnbrand tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet.
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