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Telefonmöte den 12 november 2015
Närvarande : Moa Persson, Liselotte Sandin Natalie Warman, Inger Danielsson, Sylwia Zielinski,
Kristina Berghänel. Suppl: Eva Åkerlund och Rosemary Åsberg.
Anmält förhinder: Catherine Steiner.

§1 Moa Persson öppnar mötet.
§2 Dagordningen fastställs.
§3 Sylwia Zielinski väljs att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Moa Persson informerade om rassymposiet för utbildning av nya och gamla domare som kommer
att äga rum i samband med My dog i januari 2016. Utbildning dag 3 och examination dag 4 av Yvonne
Larsson och Moa Persson.
Rosemary Åsberg och Moa Persson har varit på en förkonferens inför den stora konferensen för
brakycefala raser i februari 2016.
§6 Kassören informerade om det ekonomiska läget som är fortsatt ansträngt och uppmanar till att
visa stor sparsamhet. Den ekonomiska redovisningen kommer att bli annorlunda sedan vi fått
rullande medlemskap då den större delen av medlemsavgifterna inte kommer att komma in i början
på året, utan fördela sig över hela året.
Montern på Älvsjömässan har Liselotte under kontroll. Det är inte så många som anmält sitt intresse
för att stå i montern men Liselotte har folk så det räcker.
§7 Kristina redovisade inkomna skrivelser. Information från Svenska Mässan om My Dog har nu
kommit och Kristina skall meddela dom som anmält sitt intresse av att stå i montern där. Moa tar
med sig det material som använts i Stockholm till Göteborg. Kristina har skickat över bild och en kort
text som Mässan skall sammanställa i information om de raser som har montrar på My Dog.
Påminnelse om att verksamhetsberättelse och plan samt inventeringslistor skall vara sekreteraren
tillhanda senast 1 december för att kunna sammanställas till årsmötet. Förslag till redaktionella
ändringar i Stadgarna för att diskuteras och kunna tas beslut om på årsmötet har skickats ut till
styrelsen och sekreteraren vill ha in reflektioner på dessa, förslag till lite justeringar i
uppdragsbeskrivningarna för regionombuden har också skickats till styrelsen för reflektioner.
§8 Utställning: Natalie har ”massor” med pokaler hos sig. Vi funderar på hur dessa kan användas.
Beslutas att Rallylydnaden i samband med specialen kommer att kosta 120:‐‐. Diplom kommer att
utdelas till deltagarna som går till pris. Anna Sjöstedt har frågat om det finns intresse för att ha en
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utbildning/ info om Nose Work med mops på specialen. Beslutas att tacka ja till Anna om hon vill
informera om Nose Work.
Mopsorden har ansökt till SDHK om att få samarrangera tre utställningar under 2016 men ännu ej
fått svar.
§9 Beslutas att Rosemary gör ett förslag på en enkät om hälsan att skicka ut.
§10 Eva har sedan juni fört statistik över hur många förfrågningar som kommit in till
valphänvisningen med en början i juni 12 st, juli 30 st, augusti 8 st, september 17 st, oktober 13 st
och fram till den 12 november 6 st. Eva beräknar att det tidigare under året var en ca 25 – 30 st.
§11 Beslut har tagits om att Regionmötena skall under 2016 hållas av våra regionombud Inger
Danielsson och Sylwia Zielinski på plats i respektive region.
§12 Övriga frågor: Inger hade några frågor om nya regionombud då någon avsagt sig sitt uppdrag. Ett
regionombud hade en fråga om en genetikföreläsning som styrelsen anser ligger på styrelsen att
anordna, tanken med mopsträffar skall ligga på en annan nivå där den huvudsakliga tanken är att
träffas och ha trevligt med sina hundar.
Pärmarna med halvårsrevisionen har skickats med Sussie Narfström till Stockholm.
§13 Nästa möte: Ett fysiskt möte hemma hos Moa Persson den 6 och 7 februari med början klockan
13.00 på lördag och avslut ca 14.00 på söndag
§14 Mötet avslutas och Moa tackar för uppmärksamheten.
Vid pennan,

Kristina Berghänel
Sekreterare

Moa Persson
Ordförande

Sylwia Zielinski
Justerare

