
REFERAT STYREMØTE 12/2021 NORSK MOPS KLUBB 20.12.2021 

SAKSLISTE: 

1. Økonomi 
2. Sak nr 1/2021 
3. Vedtak NKK RS 2021 – fullcertordningen 
4. Kandidater til NKK’s Brachycephalråd 
5. Info ved medlemskontingent 2022 
6. Intervju med TV2 hjelper deg 
7. Dommere til spesialen og klubbutstillingen 
8. Eventuelt:  

- Mestvinnerlista 
- Utstilling 2023 
- RAS 
- Medlemsblad 

 

SAK 1 

Saldo pr 20.12.2021 kr 239 082,79 

SAK 2 

Mail er sendt til begge parter. Mottatt svar fra den ene. Vi sender brev rekommandert til 
den andre for å prøve og få en uttalelse derfra. 

På første styremøte i januar lager vi et skriv med de opplysningene vi har fått og sender 
saken videre til NKK: 

SAK 3 

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen 
gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2022. 
  

RS vedtok i sak 5 d): 
«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med 
virkning fra 01.01.2022. 
Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum 
fem år.» 

  

SAK 4 

Kandidater til NKK’s Brachycephalråd. Styret oppnevnte Elisabeth Juverud som 
hovedrepresentant og Mona H Bergheim som vararepresentant. 

SAK 5 

Henvendelse fra NKK ang medlemskontigent for 2022. Arne svarer på skjema og sender til 
dem. Vi må sjekke medlemslisten vår. 

 

 



SAK 6 

NKK stiller i intervju med TV2 hjelper deg og ønsker i den forbindelse tilbakemelding ang 
BOAS og hvilke krav og anbefalinger klubben har. 

TV2 var på NKK sin utstilling i Sandefjord i november og filmet.  

SAK 7 

Dommere til utstillingene våre 27. august 2022. 

Rasespesial/storcert – Per Ahlehoff, Danmark 

Klubbutstilling/cert – Daniel Örn Hinriksson, Island 

Utstillingen blir på Vestby Hyttepark, Vestby. Klubben har reservert 5-6 hytter der, så første 
mann til mølla. Ellers vil det være mulig å parkere bobil og campingvogn. 

Vi håper å få til en helg med sosialt samvær, aktiviteter og grilling. 

SAK 8 

- Mestvinnerlista 2021. Går som normalt i år etter utregningen som står 
publisert på vår hjemmeside. Klubben vil presentere en ny modell for 
utregning på årsmøtet 2022.  

- Norsk Mops Klubb sin utstilling i 2023 er satt til 12. august. 
- RAS – Avtaler møte i januar helst på ettermiddag/kveld. 
- Kai lager et medlemsblad og får lagt ut før jul. 

 

Neste styremøte 20. januar 2022 kl 20.00 

 

 

 

 

 


