REFERAT STYREMØTE NORSK MOPS KLUBB 26.2.2020
Telefonmøte. Deltok på møtet: Arne Johan Haugen, Elisabeth Juverud, Mona Bergheim,
Rikke N. Søhoel, Hege Seim, Ann-Helen Strandheim
Ikke tilstede: Kari Aamodt.
SAKSLISTE:
1. Årsmøte
2. Spesialen
3. Div NKK
4. RAS
5. Utsending av papirer til årsmøtet
6. Eventuelt
Sak 1
Årsmøtet. Vi har mottatt valgkomiteens innstilling. Bente Vangen har trukket seg med
umiddelbar virkning fra valgkomiteen. Vi venter derfor på en ny kandidat til valgkomiteen.
Årsberetningen fra Arne Johan er klar, revisors beretning er mottatt.
Stemmeseddel og møteinnkallingen er klar så snart vi har siste kandidat til valgkomiteen.
Sak 2
Spesialen. I år har vi leid hele 1. etg med tilhørende lokale til medlemsmiddagen. Vi slipper
derfor å bruke kjelleren som vi har benyttet tidligere. Det samme er gjort for spesialen i 2021
som er satt til 24.04.
Det blir sendt ut info om medlemsmiddag med påmelding i løpet av kort tid. Pris for
medlemsmiddagen er kr 250,- pr pers. Påmeldingsfrist 15.4.2020 til Hege Seim.
Rosetter til utstillingen og årets mops 2019 er bestilt og ok.
Vi har fått vipps, så det er fullt mulig å benytte det på spesialen.
Hege og Kari kontakter dommer for bestilling av flybillett og hotell.
Vi har leid nettbrett for kritikkskrivingen.
Sak 3
Konfidensiell sak
Sak 4
RAS. Vi prøver å få publisert den som er nå men med noen endringer. Vi vil revidere den i
løpet av året.
Sak 5
Utsending av papirer til årsmøtet.
Papirene blir sendt ut i løpet av uke 10

Sak 6
Eventuelt.
Kari har vært inne i Arra og avvist alle utstillinger den 24.4.2021. Da vi avholder spesialen vår
denne dagen. Utstillingen i Letohallen den 25.4 er åpen slik at de som melder på til spesialen
på lørdag også kan melde på til Letohallen den 25.4.
Begge utstillingene på Sunndalsøra (både lørdag og søndag) er avvist.
Mona Bergheim skal arrangere 2 BOAS samlinger i nord og lurer i den forbindelse på om det
er mulig å få noen midler til det. Vi ble enige om at hun skal høre med de to andre
raseklubbene som skal være med om alle kan legge inn en del. Ellers blir alternativet å legge
til en sum til det veterinærene skal ha for å utføre BOAS-testen.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra en del oppdrettere har styret besluttet å trekke tilbake
vedtaket om at oppdrettere må betale kr.100,- for å stå registrert på raseklubbens oppdretterliste.
Alle de som har betalt kommer til å få refundert beløpet.
Mona Bergheim jobber fortsatt med å oppdatere oppdretterlisten så den viser kun aktive
oppdrettere som følger NKK og Norsk Mops Klubb’s krav og retningslinjer for avl.

Til informasjon så vil det på neste styremøte bli tatt opp som sak muligheten for at
valpekjøpere får ½ pris på medlemskap i Norsk Mops Klubb første året når oppdrettere
melder de inn.
Nytt styremøte 17.03.2020 kl 20.00
Ann-Helen Strandheim
Sekretær Norsk Mops Klubb

