REFERAT STYREMØTE NORSK MOPS KLUBB 5_2021, 6. MAI 2021
Tilstede: Arne Johan, Elisabeth, Kai, Kari, Mona, Hege og Ann-Helen
SAKSLISTE:
-

ØKONOMI

-

UTSTILLING/SPESIAL

-

MEDLEMSMØTE TEAMS

-

MEDLEMSBLAD

-

EVENTUELT

SAK 1 ØKONOMI
Saldo pr 6.5.21 kr 136 662,30
SAK 2 UTSTILLING/SPESIAL
Vi har søkt og fått godkjent 2 utstillinger med storcert lørdag 28. august 2021.
Den ene blir vår spesialutstilling og den andre utstilling med storcert.
Dommere som er forespurt og har takket ja er:
Anders Tunold-Hanssen, Norge og Bjørn Erling Sonberg Løken, Norge.
Ringsekretæt: Mai-Lis Anderssen og skriver Irene Gålåen
Utstillingsleder: Kari Aamodt
Dogweb er åpnet
Rosetter er bestilt
Vi satser på å ha en utlodning hvor alle har med en premie til premiebordet.
Kafe med enkelt utvalg av noe å spise og drikke.
Vi leier nettbrett slik som vi har gjort tidligere.
Elisabeth sjekker om Silje Hatlinghus er ledig og kan komme for å utføre BOAS
og patella.
SAK 3 MEDLEMSMØTE TEAMS

Vi satser på å få til et medlemsmøte på Teams rett før eller etter sommerferien.

SAK 4 MEDLEMSBLAD v/Kai
Kai har laget et utkast til medlemsblad som nå er sendt ut til oss i styret for
gjennomgang. Alt er veldig bra, og vi sender det ut til medlemmene en av de
nærmeste dagene.
Vi ønsker å starte en stafett der både oppdrettere og medlemmer kan fortelle
litt om hverdagen som mopseier. Vi starter med oppdretterne og lar de fortelle
litt om hvorfor de valgte mops og hva de vektlegger i sitt oppdrett når det
kommer til avl. Kai lager et oppsett med spørsmål som alle kan ha som et
utgangspunkt for hva de velger å skrive.
SAK 5 EVENTUELT
Arne og Elisabeth ønsker å lage en dommerpresentasjon av mops som
omhandler rasen og helse. De vil invitere norske dommere til å delta på
presentasjon.
Mona ordner så Kai blir administrator sammen med henne og Arne på
Facebook.
NESTE STYREMØTE TORSDAG 3. JUNI 2021 KL 20.00
Ann-Helen Strandheim
Sekretær Norsk Mops Klubb

