REFERAT STYREMØTE 01/2022 NORSK MOPS KLUBB 27.01.2022
Tilstede: Arne Johan Haugen, Elisabeth Juverud, Kai Christoffersen, Kari Aamodt, Hege Seim
og Ann-Helen Strandheim
Forfall: Mona Helen Bergheim
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Økonomi, gjennomgang av regnskap 2021
Årsmøtesaker
Årsmøte gjennomføring
Valg årsmøte
Innrapportering av valpekull
Hjemmeside
Sak 01/2021
Eventuelt

Sak 1 Økonomi, gjennomgang av regnskap 2021
Gikk gjennom regnskap for 2021, og sender det ut til styremedlemmene for underskrift
Saldo pr 27.01.2022 er kr 239 082,71
Sak 2 Årsmøtesaker
Innføre krav om kjent grad på BOAS-test fra 2022. Testen er gyldig i 2 år
Innføre krav om kjent status på øyne fra 2022. Øyelysing må være foretatt senest 12 mnd før
parring og må tas hvert andre år (hvis det ikke strider mot øyelysningsrådet.
Sak 3 Årsmøte gjennomføring
Kai har ordnet lokale. Det vil også i år være mulig å delta på Teams. De som vil delta digitalt
kan sende mail til ann-helen@norskmopsklubb.no med navn og riktig mailadresse.
Sak 4 Valg årsmøte
De som er på valg har blitt kontaktet av valgkomiteen.
Sak 5 Innrapportering av valpekull
Viktig at vi får i gang innrapporteringen igjen. Skjemaene bør sendes inn til webmaster med
kopi til valpeformidler.
Når vi får dette opp å gå kan valpekjøpere se tester foreldredyrene har hatt.
Sak 6 Hjemmesiden
Kai har nå fått tilgang og har utført en del endringer og nyhetsoppdateringer. Han jobber for
en hjemmeside som er brukervennlig, lett å finne fram i og som blir jevnlig oppdatert.
Sak 7 Status på sak 01/2021
Vi har nå fått uttalelse fra alle parter og utarbeider et skriv med alle opplysninger som
sendes til Norsk Kennel Klub (NKK)

Sak 8 Eventuelt
Fórsponsor. Vi har mottatt svar fra Eukanuba. De sponser heretter bare NKK’s utstillinger. Vi
må sende henvendelser til andre leverandører. Vi starter med Hills, Orijen og Acana (Morene
produkter AS), Fish4Dogs og Proplan.
Neste styremøte 03.03.2022 kl 20.00

