2017-10-17

Protokoll från telefonmöte den 4 maj 2017
Närvarande: Moa Persson, Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg, Kjell Carnbrand, Inger Danielsson, Sylwia Zielinski,
Kristina Berghänel.
Suppleanter: Sofia Sundkvist, Pia Carnbrand, från § 5 Annie Kling.
Från utställningskommittén: Katrin Cederborg t o m §8.
§1 Mötets öppnande
Moa Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med ändringen att vi behandlar §8 direkt efter §4.
§3 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Sofia Sundkvist.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§8 Utställning
Enköping: Till dags dato är 100 mopsar anmälda. Lokal radio och TV kommer att närvara. De styrsmedlemmar som
skall närvara infinner sig senast 15.00 dagen före utställningen för att bygga. Pia Carnbrand kontaktar Linn Hansson
om shopen. Utställningskommittén skall ha ett telefonmöte i nästa vecka.
Luleå: Är under kontroll. Pia Carnbrand kommer att ha ett telefonmöte med Per-Inge Johansson i nästa vecka.
Fjällnora: Moa Persson har bokat rum på hotell Viktoria för domaren. Catering är klar. Partytält, bord och stolar är
bokat och klart. Inger kommer med sin kökspersonal och är själv med första dagen. Stugor till funktionärerna
bokade, fördelade och klara. Kristina Berghänel kontaktar Fjällnora för avstämning. Alla bakar till afternoon tea.
Styrelsen meddelar Kristina Berghänel vad de kommer att baka. Moa Persson och Pia Carnbrand gör ett besök på
Fjällnora för att Pia skall få se hur där ser ut inför byggande av ringar m.m. Annie Kling kompletterar rosettbehovet
och skickar en lista till Pia Carnbrand på vad som finns.
Nästa års special: Sofia Sundkvist har bokat Hökensås för 9 – 10 juni 2018. 6 stycken 6 bäddstugor är bokade till
styrelse och funktionärer. Det finns gott om stugor, plats för utställning och en restaurang på området. Någon eller
några åker till Hökensås för att få en uppfattning om hur det ser ut. Förslagsvis Annie och/eller Kjell som bor
närmast.
§5 Ordförande
Moa Persson informerar om träff med SKK om förslag på avelsutvärderingsintyg. Beslut bordlagt av SKK till början på
juni. Mopsorden kommer att skicka en skrivelse om sina tankar.
§6 Kassör
Liselotte bad styrelsen att vara tydlig med vad som gäller betalning för deltagande på mopsspecialen: var tredje
hund betalar man halva priset för men det är den billigaste hunden som deltar för 50%. Avtal klart med sponsring
från Agria och Royal Canin. Royal Canin kommer att sponsra det nya raskompendiet.
Lotte kontaktar Telia om hur dåligt telefonmöte numret fungerar.
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§7 Sekreteraren
Har försökt att få kontakt med revisor Anne Lindberg både via telefon och SMS för att få hennes mailadress för att
kunna skicka protokollen men har inte lyckats att få någon kontakt.
§ 9 Utbildning
Kjell informerar om att en enkät lagts ut på hemsidan för att höra var medlemmarna önskar att nästa
uppfödarutbildning skall ligga. 10 svar har inkommit och av dem önskade 7 att utbildningen ligger i västra Sverige.
Kjell kollar var det finns för möjligheter i väster. Klubben betalar lokal och föreläsare, deltagarna står för mat och
boende. Kjell kommer att lägga ut sista anmälnings och betalningsdag. Föredragshållare Moa Persson. Lars-Olof
Carlén och Fredrika Rönnqvist. Kursen kommer förslagsvis att hållas sista helgen i oktober. Kjell inbjuder andra
rasklubbar i SDHK att delta. Beslutades att Kjell har fria händer att sköta arrangemanget.
§10 Regionerna
Planerat regionmöte i Lenhovda inställt på grund av för få deltagare vilket bekymrar styrelsen då vi behöver träffas
för information och utbyte av idéer. Sylwia har hälsat på en region för att stötta och få information om hur de
arbetar. Region Halland har fått ett regionombud som planerat en träff i dagarna, vi hälsar henne hjärtligt
välkommen. Närke önskar utöka regionombudet med en till vilket styrelsen inte har något emot. Sylwia frågar om vi
inte kan lägga en regionombudsträff ihop med Cecilia Rohdins föreläsning till hösten om vingelmopsar. Styrelsen
beslutar att ställa sig bakom förslaget.
§11 Avel
Rosemary fortsätter att arbeta med uppdatering av andningsenkäten.
§12 Medlemmar
Annie tar kontakt med de medlemmar som lämnar klubben trotts påminnelse om betalning av medlemsavgiften för
att höra av vilken anledning de inte vill vara medlemmar längre. I de flesta fall så säger de att de glömt att betala.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.
§14 Nästa möte
Pia Carnbrand bestämmer när nästa möte skall vara och meddelar sekreteraren som tar kontakt med övriga
styrelsemedlemmar.
§15 Moa Persson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet,
Kristina Berghänel

Ordförande
Moa Persson

Justerare
Sofia Sundkvist
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