REFERAT FRA STYREMØTE 4/2021 NORSK MOPSKLUBB 08.04.2021
Tilstede: Arne Johan, Elisabeth, Kari, Mona, Kai, Hege og Ann-Helen
Sak 1 Økonomi
Saldo pr 8.4.2021 er kr 137 261,58
Sak 2 Div fra årsmøte
Det ble diskutert hva vi som raseklubb skal foreta oss med tanke på alle
annonsene som blir lagt ut på Finn.no om blandingsavl.
Leder har vært i kontakt med NKK, og vi lar saken bero fram til vi har lagt en
strategi sammen med NKK.
RS skal ha ekstraordinært møte nå med valg av nytt hovedstyre.
RFA (Raseklubbenes Fellesallianse) ble etablert for at vi skulle ha en sterkere
stemme sammen, men det har blitt motsatt av hva som var tanken.
Sak 3 Konstituering av styre og fordeling av oppgaver.
Mona og Kai får ansvar for hjemmesiden og nyhetsbrev.
Kari og Kai hovedansvar for utstillinger.
Brachy-rådet som Rikke satt i har ikke hatt møte siden 2019, så vi avventer med
å sette inn en ny der.
Hege fortsetter med økonomi
Ann-Helen fortsetter som sekretær.
Sak 4 Mail med forespørsel om råd fra klubben ved kjøp av valp.
Vedkommende har oppdaget at oppdretter h*n har tenkt å kjøpe valp fra ikke
står på vår oppdretterliste.
Mona forfatter et svar på dette.

Sak 6 Utstilling 2021
Vi ønsker å arrangere en utstilling i slutten av august. Etter diskusjon i styret ble
vi enige om at Kari sender søknad til NKK om å avholde vår rasespesial den 28.
august 2021. Vi søker samtidig om å få arrangere en vanlig utstilling samme
dag. Det er da mulighet for både et storcert og et vanlig cert.
Kari undersøker om området ved Olaløkka som vi hadde i fjor er mulig å leie.
Hun spør også den samme som var skriver i fjor om hun har mulighet i år.
Dommere vil bli presentert seinere når vi vet om NKK godkjenner søknaden om
utstillingene.
For Norsk Mops Klubb
Ann-Helen Strandheim
Sekretær

