
REFERAT STYREMØTE NORSK MOPS KLUBB 1.10.2020

Tilstede: Elisabeth, Hege, Kari, Mona, Ann-Helen

Ikke møtt: Rikke og Arne Johan

Saksliste:

1. Oversikt utstillingene i august

2. BOAS-sertifisering av nye veterinærer

3. Oppdatering av oppdretterlisten

4. RAS

5. Eventuelt

SAK 1:

Hege har ikke fått tatt regnskapet på hele utstillingen enda. Utsettes til neste 
møte.

Vi har et lager av gamle rosetter som etterhvert har blitt veldig stygge. Det er 
også den gamle logoen på dem. Enstemmig vedtatt at de kan kastes.

SAK 2:

Kari møtte som representant for styret. Folk var fornøyde. Sertifiseringen var 
raskt, greit og smidig utført. Like vurderinger på hundene fra alle. Vi har i 
etterkant av mottatt en veldig hyggelig mail fra NKK med meget gode 
tilbakemeldinger.

Vår erfaring så langt er at BOAS testingen har vært bare positiv for rasen vår og 
at det har vært veldig fint å være først. Både Sverige og Danmark har nå vært i 
kontakt med oss i Norge for å se hvordan de kan komme igang med testing der.

Det første året har det totalt vært testet 60 mops.

SAK 3:

Vi har fått henvendelse fra oppdretter som ønsker å bli slettet fra listen vår. 
Det er nå gjort. Vi har også en på vent som ønsker å komme inn på lista. Det 
jobber vi med nå.

SAK 4:



Arne kontakter Rikke å ber henne sende RAS med de endringene Elisabeth har 
gjort til NKK snarest.

SAK 5: EVENTUELT

Vi ønsker å få tilbakemelding fra NKK hvordan de kontrollerer at alle 
foreldredyr er patellasjekket og resultat lagt inn i DogWeb når nye valpekull 
registrers. Elisabeth kontakter NKK

Medlemsblad må ut nå. Har Arne sendt det han skulle til Rikke? Hvis noen har 
bilder av hundene sine på turer/aktiviteter eller lignende, send de til Rikke 
snarest.

 Vi ble enige om at heretter bør 4 medlemsblad i året være greit å få ut.

NESTE MØTE 5. NOVEMBER 2020 KL 20.00

Ann-Helen Strandheim

Sekretær


