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Protokoll fört vid med Pyreneiska mastiffklubbens styrelse 10 
oktober 2014 , Kristinehamn 

 
 
 
 
Närvarande: Jan Lennartsson, Jenny Wiman (via telefon), Robert Olsson,   

           Pia Täck, Åse Andersson samt Marie Sormunen. 
 
 
§  106 Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. 
 
§  107 Åse Andersson valdes till justerare. 
 
§ 108 Dagordningen godkändes. 
 
§ 109  Föregående protokoll lästes upp. 
 
§ 110 Sekreterarens punkt. Marie Sormunen redovisade inkomna handlingar från 

SBHK. Medlemslistor, förslag till utställningar 2017 samt övrig information.  
 
§ 111 Kassörens punkt.  Robert Olsson meddelar att vi ökar i medlemsantal från 71 till 

73 medlemmar. 49 huvud medlemmar och 24 familjemedlemmar.  Totalt saldo i 
kassan är 14 730,56. 

 
§ 112 Ordförandes punkt. Ordförande meddelar att han varit i kontakt med en medlem 

angående ägandet av domänen till hemsidan. Se beslut under § 114. Ordförande 
redogjorde även från ordförandekonferensen i Jönköping. Konferensen gav 
möjlighet till nya kontakter och idéer.. 

 
§ 113 Ledamöternas punkt/suppleanternas punkt. Inger-Lise Persson har sagt upp sitt 

uppdrag i klubben och hennes plats som suppleant kommer nu vara vakant tills 
årsmötet 2015. 

 
§ 114 Kommittéer.  
  
 Avelskommitté 
 Förslag: Ett förslag på rasdokument till domarkonferensen kommer att tas fram. 

Utöver avelskommittén kommer fler kunniga personer att knytas till arbetet. 
Kommittén redovisar sitt arbete till styrelsen fortlöpande. Vi ska undersöka 
möjligheten att ta de foton som behövs av hundar i Spanien.   

 
 Dokumentet kommer sedan att gå vidare till SBHK. Deadline är 1 april 2015.   
 

Avelskommittén påminner också om att vid planerad parning skall förfrågan 
och anmälning göras till avelskommittén enligt stadgarna. 

 
 Utställningskommitté 



 2 

 Vi har mottagit förslaget för 2017 gällande utställningar. 
 

PR/ Info 
Beslut: Att PM-klubben kommer att ha en monter på utställningen Stora i 
Stockholm den12-14 december 2014. Robert Olsson och Marie Sormunen 
kommer att vara ansvarig för montern samt planering av vilka hundar som skall 
visas. Schema kommer att göras. Det är viktigt att hundarna inte deltar för länge 
då detta är mycket tröttsamt för hundarna. 
 
Beslut: Att de personer som bara åker till Stockholm för att medverka i 
monterarbetet och inte kommer ställa ut sina hundar kommer att få 
milersättning för resa till Stockholm samt p-avgift betald. 
 
Beslut: Att PM-klubben även kommer att ha monter på My Dog den 3 – 6 
januari 2015 i Göteborg. Robert Olsson kommer även där göra ett schema för 
hur hundarna skall stå i montern.  
 
Redaktör 
Artikeln kom inte med Hundsport i oktobernumret gällande vår BPH-dag dock 
hoppas vi att den kommer med i novembernumret. Artikel kommer också att 
publiceras i PM-tidningen i Spanien vilket gör oss mycket stolta.  
 
Manusstopp till vår tidning är den 15 november 2014. Kom gärna med tips och 
idéer till tidningen. Skicka förslagen till Åse Andersson. 
 
Beslut: Ett jubileumsnummer kommer 2015 med anledning av klubbens 30 års 
jubileum.  
 
Webbmaster 
Beslut: Angående hemsidan. Idag tillhör domänen en privatperson.  Beslut togs 
att domänens skall tillhöra PM-klubben. Detta går att ordna om klubben har ett 
organisationsnummer vilket är 802491-1326. 

 
§ 115 Årsmöte/ uppfödaremöte.  
                     Beslut: Årsmötet kommer att hållas i Mariestad den 21 februari i Rattugglans 

loakler 
Beslut: Åse Andersson och Marie Sormunen kommer skriva 
verksamhetsberättelsen tillsammans. Annons om Årsmöte kommer att komma i 
vinternumret av medlemstidningen 2014. 

 
 
 
 
§ 116  SBHK  
 Ordförande redovisade från ordförandekonferensen.  

- ” Trevlig tillställning med mycket trevliga människor som har goda 
ambitioner”. 

Minnesanteckningar finns om någon önskar ta del av dessa. 
 
Vice ordförande Jenny Wiman avslutade sin medverkan efter denna punkt. 
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§ 117 Övriga beslut 

Beslut: Styrelsen beslutade att vi kommer att ha en familjedag under våren 2015 
för att uppmärksamma att klubben fyller 30 år. Vad och när kommer tas upp på 
nästa möte. Innehållet kommer också att diskuteras då. 
 
Då vi fått så mycket positiv respons på vår BPH-dag så kommer det en ny 
chans. Beslut: Vi kommer att ha ytterligare en BHP-dag för rasen under hösten 
2015. I samband kommer vi också ha andra aktiviteter för att få en trevlig 
samvaro med medlemmar och deras hundar. Mer information kommer senare.  

 
§ 118 Övriga frågor. 

Kläder till klubbens medlemmar. Det har inte varit något intresse därför gör vi 
nu en ny drive. Förslag: Pia Täck kommer se över vilka kläder samt tryck som 
kommer att finnas till försäljning. Tanken är att hon tar fram ett förslag på ett 
fåtal produkter som sedan kommer att säljas via vår hemsida. Mer information 
kommer. 
 

§ 119 Styrelsen tackar Familjen Lennartsson för att man upplåtit sitt hem samt bjudit 
på såväl god mat som fika under mötet. Ordförande tackar för allas medverkan 
och avslutar mötet.   
 
 
 
 
Ordförande 
 
 
 
Jan Lennartsson 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Marie Sormunen 
 
 
Justerare 
 
 
 
Åse Andersson 
 
 
 
 
 

 


