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Sak 1 Økonomi 

Saldo pr 10.3.2021 kr 131 080,02 

 

Sak 2 Forberedelser til årsmøte 

Sekretær mottar alle stemmer og påmeldinger. 
Sekretær og leder sender ut link til deltagelse på årsmøtet dagen før. 
Sekretær sjekker alle stemmer opp mot medlemsregisteret 
Sekretær og leder teller opp alle stemmene. 
Sekretær og leder vil sitte sammen under hele årsmøtet. 

 

Sak 3 Innkommet sak fra medlem. 

«I den siste tid har det vært mye i media vedrørende annonsering på finn, 
smuglerhunder m.m. 
 
Jeg ser at Spanielklubben har lagt ut en annonse på finn.no  som en nettbutikk 
som gir info om rasen og klubben. Dette er noe vi absolutt burde gjøre med vår 
klubb også.   
Her er link til annonsen: 
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=209201504 
 
Jeg legger også ved en kopi av annonsen. 
  
Her får fremtidige valpekjøper en liten innføring i hvordan de bør gå frem. 
Samme gjelder de som annonserer hunder til parring via finn at det ikke er slik 
seriøse oppdrettere opererer osv. 
 



Dette er et stort  og viktig tema som vi bør gå igjennom på Årsmøtet,  og derfor 
mener jeg at vi må få lagt ut en annonse på finn.no som viser at vi tar dette på 
største alvor.» 
Fra styret: 
Dette er en sak styret i Norsk Mops Klubb tar særdeles alvorlig og vi var i 
kontakt med FINN for ca 1 år siden angående dette. Vi ønsket da akkurat som 
medlemmet over skriver en annonse som kommer opp når potenisielle 
valpekjøpere søker på mops. 
Svaret vi fikk fra FINN var at dette var mot deres retningslinjer og at vi kun kan 
annonsere konkrete fysiske objekter som er til salgs. En slik annonse som 
beskrevet over vil ikke bli godkjent da det ikke er tillatt.  
 
Sak 4 
RAS er nå ferdig og sendt inn til NKK til godkjenning. Vi har fått bekreftelse 
fra NKK om at RAS er mottatt, men at det pga Covid-19 vil være en 
behandlingstid på opp til 3 mnd. 
 
 
Nytt styremøte rett etter årsmøtet. 
 
Styret i Norsk Mops Klubb 
v/ sekretær 
 
 
 

  


