REFERAT STYREMØTE NORSK MOPS KLUBB 23.01.2020
Tilstede: Arne Johan Haugen, Elisabeth Juverud, Kari Aamodt, Hege Seim, Ann-Helen
Strandheim
Ikke møtt: Mona Bergheim og Rikke N. Søhoel
1. BOAS-seminar for medlemmer i Norsk Mops Klubb 23.1.2020.
Seminaret ble avlyst pga få påmeldte. Det var kun to medlemmer som meldte seg på,
og ingen dommere. Skuffende at det er så liten interesse.
2. BOAS-sertifisering veterinærer 17.1.2020 i Letohallen. Elisabeth fortalte om sine
observasjoner av veterinærene som var tilstede. Flere av veterinærene møtte med
skepsis, men Elisabeth merket at det endret seg fort da de så hvor bra hundene var.
Mange som i utg.punktet var negative hadde snudd i løpet av dagen. Det var meget
positivt. Ca 86% av hundene som har problemer med BOAS er overvektige.
Elisabeth vil filme hvordan BOAS-testen foregår og legge ut på hjemmesiden slik at
alle kan se hvordan det blir gjennomført.
3. Liste over dommere som er spesielt dyktige på mops og flinke til å lære bort og hvem
vi som raseklubb anser som gode læremestre/mentorer. Elisabeth har laget en liste
og sendt inn.
4. Informasjonsflyt i klubben. Mona har sendt ut informasjon/mail til oppdrettere som
står på oppdretterlisten på hjemmesiden om de fortsatt er aktive og at det innføres
et gebyr på kr 100,- pr år for å stå på listen. Mona og Rikke drifter nå hjemmesiden
vår sammen.
Det er kommet reaksjon fra et par oppdrettere på innføringen av gebyret. Mona
jobber med den saken.
5. Fórsponsor. Vi har pr i dag Vigor&Sage og ønsker å fortsette med de. Kari har vært i
kontakt med V&S og sponsoravtalen er forlenget med et år. Kari holder kontakt om
fórpremier til spesialen vår.
6. Spesialen 25.4.2020
Utstillingskomiteen v/Kari har full kontroll på utstillingen
Dommer OK
Skriver OK
Ringsekretær OK
Utstillingsleder OK

Dato for årsmøtet 2020 ble satt til 21. mars 2020. Sted: Kolbotn.
Ang hjemmesiden vår så ønskes en fane hvor våre krav og anbefalinger for avl ligger.
RAS må være ferdig og komme ut på hjemmesiden vår så fort som mulig. Elisabeth
jobber med saken og har fått med seg Kari til å se gjennom. De mener at hele RAS
egentlig bør skrives om.
Minnepinnen vi fikk fra Silje, Rikke har den, må sjekkes for å se om det vi trenger til
årsmøtet ligger der. Blant annet stemmeseddel.
Nytt styremøte: 26. februar 2020 kl 20.00. Da må alt til årsmøtet være klart så
dokumenter kan sendes ut til medlemmene.
Ann-Helen Strandheim
Sekretær Norsk Mops Klubb

