Referat styremøte.
Møte 5 – 2022.
Dato:

24. mai 2022.

Sted: Teams

Klokken:
Deltakere:

20.00 – 21.00
Kai Christoffersen, Ann-Helén Strandheim, Hege Seim, Kari Aamodt, Mona J Paulsen, Gry
Anita Pedersen.

Forfall:
Ikke møtt

Elisabeth Juverud

Dagsorden
Sak
A

14-2022

15-2022

16-2022

Innhold:
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Meldt inn en sak til eventuelt: Utstilling
Vedtak: Godkjent
Økonomi.
Beholdning pr 24. mai 2022 kr 320 679,29
NKK organisasjonsutviklings prosjekt.
Et prosjekt som ble startet før pandemien, rettsak og dårlig økonomi. Startet opp igjen nå, og
Kai deltar i det som går på organisasjon og opplæring av styre i klubber. Skal være ferdig med
dette til i oktober.
Orienteringssak.
NKK representantskapsmøte 29 og 30. oktober 2022.
•
•
•

Deltakelse. Norsk Mops Klubb deltar
Kai deltar med Elisabeth som 1. vara og Mona som 2. vara
Saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøte sendes også til epostadressen:
adm@nkk.no og fristen er også her 15.august. Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver
representantskapet har.

17-2022

Bekymringsmelding.
To medlemmer har tatt kontakt som gjelder deres opplevelse av negative holdninger fra
veterinær på rasen Mops.

18-2022

Lage et skriv som sendes til veterinærforeningen med opplevelsene enkelte mopseeiere har hos
veterinæren. Informere om helsekrav og det arbeidet vi som raseklubb legger ned. Få inn
videoer/filmsnutter som viser variasjon i rasen (agility, jakt, kløv osv)
Medlemsblad og hjemmeside.
Utgivelse uke 27

19-2022

Annonse til utstillingene i august og planlagte aktiviteter der
Informasjon om hoggorm/hoggormbitt
Presentasjon av styret
Oppdrettere på oppdretterlisten blir i tur og orden spurt om å skrive noe.
Profilering.
Ansvar Mona.

20-2022

Avtale med Print2You. Bestilt jakker til oss i styret. Kan avtale å få de levert i Sandefjord.
Mona jobber med vervkampanjen, venter på jakkene så hun får bilde.
Bestille thermokopper til dommere og premier
Eventuelt.
Rosettene er nå i ordre. Kai hører med Elisabeth ang fórsponsor.
Per kommer fredag og bor på hytteparken. Daniel bor på hotell i Oslo.
Rigge utstyr fredag med påfølgende grilling kl 19.00. Quiz, ansvar Mona
Lørdag: Rasespesial med storcert, dommerlunsj 1 ½ time. Mens dommerlunsj pågår tar vi barn
og hund pluss hundeløp
Ansvar for hundeløp og innkjøp av gjerde: Kai
Utstilling nr 2 med vanlig lite cert.
Grilling og sosialt samvær
Utstillingsleder: Kari
Dommer barn og hund: Sissel Christoffersen
Neste styremøte 6-2022
28. juni 2022 kl 20.00

