Telefonmöte den13 oktober 2016
Närvarande: Moa Persson, Lotte Sandin, Kjell Carnbrand, Rosemary Åsberg, Sylwia Zielinski, Inger
Danielsson och Kristina Berghänel.
Suppleanter; Angelica Eriksson och Annie Kling.
§1 Mötets öppnande
Moa Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
§3 Val av justerare
Rosemary Åsberg valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 AU beslut
Au beslut från det utökade Au mötet den 21 september 2016 gällande valpkullar på hemsidan
godkändes och lades till handlingarna.
§6 Monterbemanning i Stockholm och Göteborg
Arbetsgrupp som ansvarar för Montern på Stockholmsutställningen består av Liselotte Sandin och
Angelica Eriksson. Arbetsgrupp för montern i Göteborg består av Kjell Carnbrand, Annie Kling och
Kristina Berghänel. Montrar bokade på båda utställningarna och arbetet med dem är påbörjat. Vi
frågar stipendiaterna om de skulle kunna tänka sig att tillbringa lite tid i montrarna som reklam för
vad rasen kan göra.
§7 Uppfödarutbildningen
25 personer är anmälda av vilka några kommer från andra rasklubbar. PM till kursdeltagarna skickas
ut under den närmaste tiden. Kjell informerar Ramnäs om hur många det är och vilka som skall sova
över och äta.
§8 Brakycefaligruppen på SKK
Moa Persson representerar Mopsorden den 26 oktober 2016.
§9 Regionträffen
Få har anmält sig men håller den med dem som kommer. Viktigt att vi får träffas och diskutera med

varandra och att styrelsen får informera om vad som väntas av ombuden och vilken hjälp och stöd vi
kan ge.
§10 Övriga frågor
Liselotte Sandin har skickat ut en resultat‐ och balansrapport vilket ser bra ut även om vi fortfarande
får var mycket försiktiga med pengarna. Liselotte har haft kontakt med banken om att sätta en del av
pengarna i fonder istället för sparkonto. Liselotte fick i uppdrag att forska vidare och återkomma med
information till styrelsen.
Lars Mossberg har hörts av via mail om att han tittar på vårt önskemål om att få revidera våra
stadgar. Han återkommer med besked.
Liselotte Sandin har gjort en ny reseräkning som är mer anpassad till vad vi behöver, hon mailar ut
den till oss.
Alla stugor på Fjällnora är bokade.
Angelica går på CUA utbildning.
Dags att tänka på verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen som skall vara Kristina tillhanda
senast den 1 december.
Omplaceringshundar. De mopsägare som vill sätta ut sin hund/ar för omplacering på vår hemsida
skall vara medlemmar i Mopsorden och hunden skall vara registrerad i SKK.
Kjell Carnband och Kristina Berghänel åker till Göteborg den 19 november och deltar på
informationsmötet om organisationsutredningen som Kennelfullmäktige beslutade om förra året.
§11 Nästa möte
Moa Persson hör av sig efter den 18 oktober med förslag på nytt datum.
§12 Mötets avslutande
Moa Persson avslutade mötet och tackade för visad uppmärksamhet.
Vid protokollet,
Kristina Berghänel
Sekreterare
Rosemary Åsberg
Justerare

Moa Persson
Ordförande

