
 

Innkalling til styremøte. 

Møte 3 – 2022. 

 
Dato: 29. mars 2022. Sted: Teams 

Klokken: 20.00 – 21.00  

Deltakere: 

 
Kai Christoffersen, Elisabeth Juverud, Ann-Helén Strandheim, Hege Seim, Kari Aamodt, 

Mona J Paulsen, Gry Anita Pedersen. 

Forfall:  
Ikke møtt  

 

Dagsorden 

Sak                                                  Innhold: 

A Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

1-2022 Evaluering av årsmøte 2022 og konstituering av styret. 

Ryddig, folk fikk sagt det de ville og kom fram til gode konklusjoner. 

Digitalt møte fungerte veldig bra. 

Skulle ønske det hadde vært med flere medlemmer. 

 

2-2022 Oppfølging av årsmøte vedtak. 

• Ukraina støtte. 

Hege kontakter Heidi Liåsen Brunes for å høre om hun kan ta imot pengene styret har 

bevilget. Kr 5000,- til hundemat og kr 5000,- til humanitært arbeid. 

 



• Øyelysning. 

• Boas. 

Frist for å søke NKK i midten av april. Kai kontakter NKK i morgen for å få svar på hva 

som må være med i søknadene. Kai, Kari og Ann-Helen utformer søknaden og får sendt 

den innen fristen. 

3-2022 Utstilling 2022 

Dato 27. august 2022. Vestby hyttepark. 

Dobbeltutstilling. 

Dommere er bekreftet. Per Ahlehoff, Danmark på spesialen (Storcert) og Daniel Ôrn, Island på 

klubbutstillingen (vanlig cert) 

Mai Lis Anderssen ringsekretær og Terje Måleng skriver 

Nettbrett og klargjøring av pm og katalog, ok 

8 hytter med 2 rom i hver er forhåndsreservert fredag til søndag til Norsk Mops Klubb. Her er det 

første mann til mølla som gjelder. 

Elisabeth sjekker sponsor til fòrpremie 

Kari og Hege bestiller rosetter til både utstillingene og mestvinnerlista. 

4-2022 Aktiviteter 2022.  

Hvorfor være medlem i Norsk Mops Klubb? 

Invitere Mops eiere til rasespesialen vår og det sosiale rundt arrangementet. 

 

Oppfordre medlemmer som vil drive med avl til å ta Oppdretterskolen. 

Forslag: Norsk Mops Klubb sponser bøkene til de som vil ta Oppdretterskolen 1 og 2 

 

Vedtak: Norsk Mops Klubb sponser begge bøkene til de som tar Oppdretterskolen 1 og 2. 

 

Treff rundt om i landet. De som møter opp der er stort sett ikke medlemmer av klubben, men de 

er opptatt av rasen og at de fortsatt kan ha mops. 

 

Profilering: Mona Paulsen lager et forslag på vervekampanje for valpekjøpere. Innhenter tilbud 

på jakker med Norsk Mops Klubb logo på. Følges opp på neste styremøte. 

5-2022 Medlemsblad. 

Kai fortsetter å lage det og får det ut til medlemmene 4 ganger i året. 

Mona Paulsen hjelper til. 

 

Hjemmesiden. 

 

Kai fortsetter med den. Mona Paulsen bidrar. 

Mona H. Bergheim har også sagt seg villig til å hjelpe til med å holde siden oppdatert. 

6-2022 Eventuelt. 

Sak 01/2021 – Kai og Ann-Helen utarbeider et brev med innhentet informasjon og sender til 

NKK 

 

Sunnhetsutvalget:  

Elisabeth sitter som Norsk Mops Klubbs representant i Sunnhetsutvalget (NKK) 

Mona H. Bergheim er vara. 

 



Kai ønsker å holde et styreseminar før sommerferien hvor vi går gjennom arbeidsoppgaver etc. 

Sende blomster til avgåtte styremedlemmer. Hege order det. 

 Neste styremøte 4-2022  

Tirsdag 26. april 2022 kl 20.00 – 21.00 

 
 


