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SAKER
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3. Utstilling 2022

4. Div fra leder

5. Eventuelt

Sak 1 Økonomi

Kr 80 305,02 pr 12.01.2021

Sak 2 RAS

Vi må få ferdigstilt denne snarest. Det har vært mye fram og tilbake og problemer med å få 
konvertert dokumentet fra PDF til Word uten at hele dokumentet forskyver seg.

RAS sendes nå over til sekretær så hun får ferdigstilt den.

Sak 3 Utstilling 2022

Fristen for å søke om utstillinger i 2022 er utsatt til 1.8.2021.

Sak 4 Div fra leder

Leder har sendt brev til NKK om Grunnkontigent del 2

Han har også sendt mail til NKK  og Valgkomiteen ang valg på årsmøtet i og med at det ble 
avlyst i 2020. 

Sendt ut mail om interesse for å melde seg på Dommerutdanning Agility 2021

Sak 5 Eventuelt

Mail fra Mona J. Paulsen med ønske om at klubben må bli flinkere til å kommunisere med 
medlemmene. Hun etterspør også hva vi som raseklubb gjør med oppdrettere som ikke 
følger våre avlsanbefalinger da det er flere oppdrettere som har hatt kull uten å følge våre 
avlsanbefalinger. Dette kan lett sjekkes på DogWeb.

Som raseklubb legger vi ut alle våre møtereferater for å være åpne og informere våre 
medlemmer om hva som skjer i klubben. Vi oppdaterer stadig hjemmesiden vår slik at riktig 
informasjon skal ligge der. Vi etterstreber å svare på henvendelser fra medlemmer så raskt 
som mulig, men av og til krever det at vi må ha et styremøte før vi kan svare og da kan det ta
litt tid.

Ellers ønsker vi innspill på hva konkret det ønskes mer informasjon om, og hvilken form for 
kommunikasjon som etterlyses.



Vi har ikke mulighet til å følge med på alle valpekull som blir født, men undersøker 
henvendelser på konkrete kull som kommer inn til oss. Vi har også en åpen og god dialog 
med NKK når det dette.

Vi er en liten klubb og har ikke mange oppdrettere på listen vår. Hvis vi skal komme med 
sanksjoner som f.eks nekte de å stå på vår liste, vil det snart ikke være igjen oppdrettere på 
listen. Foreløpig er det «bare» anbefalinger og de er lagt ut på hjemmesiden vår. Vi 
anbefaler alle valpekjøpere som er i kontakt med klubben å sjekke dette hos oppdretter.

Neste styremøte torsdag 4. februar 2021 kl 20.00

Styret Norsk Mops Klubb

v/sekretær


