
 

Referat styremøte. 

Møte 6 – 2022. 

 

Dato: 28. juni 2022. Sted: Teams 

Klokken: 21.00 – 22.30  

Deltakere: 

 
Kai Christoffersen, Ann-Helén Strandheim, Hege Seim, Kari Aamodt, Mona J Paulsen, Gry 

Anita Pedersen og Elisabeth Juverud 

Forfall:  
Ikke møtt  

 

Dagsorden 

Sak                                                  Innhold: 

A Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden. 

 

Vedtak: Innkalling godkjent, referat fra styremøte 24.5.22 godkjent, dagsorden godkjent. 

21-2022 Økonomi. 

 

Beholdning pr 24. mai 2022 kr 320 679,29 

Beholdning pr 5.7.2022 kr 308 405,29 

22-2022 

 

 

 

Ok 

Mona 

Ok 

B. Vangen. OK 

 

Ann-Helen 

Medlemsblad og hjemmeside. 

 

Utgivelse uke 27 

 

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. 

 

Gå gjennom hjemmesiden og se hva som må endres/sletts 

23-2022 Profilering. 

 

Ansvar Mona. 

Vedtak: Vervekampanje. Verve 4 medlemmer så får man en jakke fra klubben med 

logo. 

Jakkene til styret er mottatt og levert til styremedlemmene 

Termokopper med logo er bestilt og blir levert til Spesialen 

Print2You har med jakker så det blir mulig å prøve på Spesialen 27. august. De som er 

interessert kan også bestille. 

24-2022 

 

Utstilling 2022 – 27. august  

Utstilling 2023 – 12. august  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

Innkjøp. 

Sponsor. – arbeid pågår 

BOAS. (Se info til saken på side 3.) 

Premiering. 

• 2023  Tid, sted og dommer. 

• 2024  Tid, sted og dommer. 

• 2025  Tid, sted og dommer. 

• Utstillingskomite – Kari og Hege. Vi bør knytte til oss noen utenfor styret som sitter i 

komiteen. Prøve å få tak i noen som er interessert og konstituere komiteen til høsten. 

Deretter blir det valg på årsmøtet.  

• Dommergaver. Vi har bestilt termokopper med logo. Kjøpe god kaffe og noe sjoko-

lade og pakke inn i cellofan. 

 

Trøndelag Selskapshundklubb - Flerbrukshallen, Selbu søndag 28 august 2022 

• Hvorfor er Mops deltakende rase? (Søndag). Vi lar den stå da vår spesial er lørdag 27. 

august 

 

Utstilling 27. august 2022: 

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. Interes-

serte kan sende mail til Kari – kaaamodt@gmail.com eller kari@norskmopsklubb.no 

 

Elisabeth sjekker sponsor til fòrpremie. Morene produkter er forespurt og skal se på det etter 

ferien 

Kari og Hege bestiller rosetter til både utstillingene og mestvinnerlista 

• CK premier og premier til plassering. 

• Premier valp. 

• Premier hundeløp. 

• Premier Barn og hund. 

• Sponsor. 

• Utsyr som; bord, stoler, telt, bånd. 

• Grill? Kari ringer og sjekker 

• Ringer oppe eller nede? Vi skal ha ring på området ved lekeparken. 

 

Vedtak: Kan oppdrettere sponse f.eks BIS-premie? 

25-2022 Styresamling. 

• Overnatting og reise dekket for tilreisende. 

• Middag på kvelden til styret. 

• Oppdrettermøte og medlemsmøte - teams 

 

Vedtak: Forslag 15. oktober. Vi tar et styremøte 26. august på Vestby hyttepark og 

bestemmer endelig dato. 

26-2022 Sunnhetsutvalget. 

I beskrivelsen: «Utvalget består pr dd av Marianne Holmli, Bjørn Erlig Løken og Liv Lunder.» 

 

mailto:kaaamodt@gmail.com
mailto:kari@norskmopsklubb.no


Mens bildene er av: «Marianne Holmli, Elisabeth Juverud, Bjørn Erling Løken, Mona 

Bergheim (Styrets representant). 

 

Er det laget et mandat og har utvalget jobbet med noe? 

 

Vedtak: Kai sender mail til de aktuelle som sitter i utvalget for å høre om det er noe de 

brenner for og vil fortsette med. 

27-2022 RAS – fremdriftsplan/tidslinje  

Vedtak: NKKs Hovedstyre ser at det ikke hensiktsmessig å revidere RAS i sin nåværende 

form når en ny forskrift om avl av hund fra myndighetene sannsynligvis vil ha krav om 

avlsprogram.  

Hovedstyret vedtok at administrasjonen skal jobbe videre med RAS, og legger til grunn at 

RAS må endres til et avlsprogram, som oppfyller kravet i en fremtidig forskrift om avl av 

hund.  

Inntil det foreligger informasjon om når ny forskrift kan/skal tre i kraft, skal ytterligere 

revisjon av eksisterende RAS avventes. Hovedstyret mener raseklubbene selv kan vurdere 

om eksisterende RAS kan videreføres slik de er inntil videre, eller om de ikke lenger er 

relevante og bør fjernes fra NKKs nettsider.  

 

Bakgrunn:  

Hovedstyret (HS) vedtok 18. januar 2022 å utsette frist for revisjon av rasespesifikke 

avlsstrategier (RAS) til 1. juni 2023. I samme vedtak ga HS administrasjonen i oppgave å 

utrede mindre ressurskrevende alternativer til dagens løsning og lage en fremdriftsplan for 

godkjenning og publisering av reviderte RAS. Administrasjonen fikk frist til 1. juli med å 

legge frem planen for HS.  

 

Vedtak: Vi avventer videre beskjed fra NKK. 

Det vi vet må gjøres er at statistikken må oppdateres og vi må få inn statistikk over BOAS-

graderinger som er gjort fra oppstart og fram til aktuell dato. 

 Neste styremøte 7-2022  

 

26. august 2022 på Vestby hyttepark 

 

INFO til sak 24: Hei igjen. (Renate Sjølie – NKK) 

Så bra at dere ønsker å tilby BOAS-gradering på utstillingen i Vestby! Jeg visste ikke at dere har 

tilbudt dette tidligere. Da har dere kanskje dialog med 1-2 aktuelle veterinærer som skal gradere? Hvis 

ikke, må dere få dette på plass. Vi kan være behjelpelige med å sette dere i kontakt med aktuelle 

veterinærer dersom dere selv ikke har noen. 

Vi bør også ha en dialog når det nærmer seg, om de praktiske og eventuelt deltagelse fra NKKs 

administrasjon (vi har bl.a. bannere og flagg med teksten «BOAS-gradering» som kan være fint å sette 

opp). 

Og ønsker du eller noen fra styret å være «observatører» under BOAS-graderingen ved 

Bulldogspesialen i Vestby 30.-31.juli? 

Kontakte Renate ang veterinærer og dele annonse på alle sosiale medier. Medlemmer betaler kr 500,- 

pr hund og klubben dekker resten. Ikke medlemmer må betale full pris. 



 

Chihuahua spesialen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pokaler som er sponset fra 

enkeltpersoner og oppdrettere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


