Referat fra styremøte.
Møte 4 – 2022.
Dato:

26. april 2022.

Sted: Teams

Klokken:
Deltakere:

20.00 – 21.00
Kai Christoffersen, Elisabeth Juverud, Ann-Helén Strandheim, Mona J Paulsen.

Forfall:
Ikke møtt

Hege Seim, Kari Aamodt, Gry Anita Pedersen

Dagsorden
Sak
A

Innhold:
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent

7-2022

Økonomi.
•
•
•

8-2022

Årsmøte vedtak om midler til Ukraina.
Hege har overført beløpet (kr 10 000,-) til Heidi Liåsen Bunes. Hun sørger for at beløpet
blir fordelt slik vi ønsker.
Dokumentasjon oppdretterskolen.
De som har tatt oppdretterskolen sender kopi av kursbeviset til oss som dokumentasjon
for å få refundert bøkene.
Saldo pr 26.4.2022 kr 319 042,29

Opprettelse av Arbeidsutvalg.
Kan være nødvendig med ett AU som jobber med saker mellom styremøtene, og som gjør at en
slipper å innkalle til styremøter på kort varsel.
Forsalg til vedtak: Det opprettes ett arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær.

Vedtak: Godkjent uten kommentar
9-2022

Utestående saker:
•
•
•

10-2022

Aktiviteter 2022.
•
•

11-2022

Helsekrav BOAS. Vi er første klubben som innfører krav om BOAS, og det er NKK
godt fornøyd med. De får en jobb med å utforme teksten i kravet.
Helsekrav øyelysning. Søknad er sendt inn til Sunnhetsutvalget.
Farskapssak. NKK har bekreftet at de har mottatt saken og arbeider med den.

Styresamling. Det blir vanskelig å få til før sommeren, så vi finner en dato til høsten
hvor vi kan møtes fysisk og sette oss ned.
Skandinavisk møte. Vi ønsker å få til et samarbeid med raseklubbene i Sverige og
Danmark ang BOAS. Sender en forespørsel til styrene og hører om de er interessert i en
form for samarbeid og invitere til et digitalt møte.

Medlemsblad og hjemmeside.
Medlemsblad: Neste blad skal ut uke 27. Kai sender e-post til oppdrettere på listen vår for å
høre om de kan skrive litt. Få inn små hverdagshistorier fra medlemmer om livet med mops
Kai jobber med å oppdatere hjemmesiden. Han har gjort en del og jobber kontinuerlig med å
holde siden levende for medlemmer og andre interesserte som er inne og ser.

12-2022

Profilering.
Mona har vært i kontakt med de som trykte opp jakker til oss sist vi hadde. Hun har også vært i
kontakt med Print2You for å høre hva de kan tilby. Mona jobber videre med det fram til neste
styremøte.
Mona utarbeider et forslag til vervekampanje.

13-2022

Eventuelt.
Utstillingskomiteen har nå fått bekreftet dommeroppdrag fra begge dommere til utstillingene
våre i Vestby i august.
Bestilling på rosetter er sendt og skal bekreftes etter siste gjennomgang med leverandør. Dette
er bestilling til begge utstillingene pluss rosetter til hundene på Mestvinnerlisten 2021.

Neste styremøte 5-2022
Tirsdag 24. mai kl 20.00

