
 

 

Pyreneiska mastiffklubben  

Styrelsemöte 20 mars 2014  

Västerlanda 

 

Närvarande:  

Jan Lennartsson 

Jenny Wiman 

Robert Olsson 

Pia Täck 

Åse Andersson. 

 

§35 Ordförande Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§36 Jenny Wiman valdes till att justera dagens protokoll. 

§37 Åse Andersson valdes att föra dagens protokoll. 

§38 Föregående styrelseprotokoll, från det konstituerande sammanträdet, redovisades. 

§39 Kassören Robert Olsson meddelade att årsmötesprotokollet skickats ut för justering. 

§40 Kassören redovisade att dagens medlemsantal är 66 stycken. 45 personer är fullbetalande 

och 21 stycken är familjemedlemmar. Konstaterades att påminnelsen som skickats ut hade 

gett gott resultat. 

§41 Klubben har för dagen 10 442 kronor på banken. 

§42 Kassören meddelade också att han av Nordea fått uppgift om att klubben har ett 

organisationsnummer. Beslöt att enligt bankens rekommendationer skicka in ansökan för att 

förändra kommunikationen med internetbanken. 

§43 Beslutade att tills vidare ha Åse Anderssons hemadress som officiell adress för klubben. 

Uppdrog till Åse att meddela Skattemyndigheten, SKK, SBHK och övriga som klubben 

brukar ha brevkontakt med vilken adress som gäller. 

§44 Styrelsen tog del av mail från SBHK:s ordförande Carina Nilsson. Beslöt att lägga det till 

handlingarna. 

§45 Till avelskommitté valdes Åse Andersson, Marita Edvardsson och Ann-Sophie Rundberg 

med Åse Andersson som sammankallande. 

§46 Uppdrog åt ordförande Jan Lennartsson att söka information om förutsättningarna för 

rasspecial i Lidköping 10 maj. Beslöt att utse en arbetsgrupp som kan ta hand om de praktiska 

uppgifterna om utställningen blir av. Att ingå i arbetsgruppen valdes Robert Olsson, Jörgen 

Täck och Malin Heijerdahl. 

 



 

 

§47 Styrelsen beslöt att avvakta med tillsättande av andra fasta kommittéer. Beslöt att tillsätta 

nya arbetsgrupper inför nya arrangemang och och i utbildningssyfte eftersträva att det i 

arbetsgrupperna alltid ingår en ny medlem. 

§48 Åse Andersson fick i uppdrag att söka utbildningar i föreningsteknik för de som  är nya i 

styrelsen. 

§49 Beslöt att planera för en BPH-dag den 30 augusti 2014. Titti Carlström från SKK är 

vidtalad. En arbetsgrupp med Åse Andersson, Jenny Wiman och Marie Sormunen valdes för 

att fortsätta planeringsarbetet. 

§50 Åse Andersson omvaldes som redaktör för tidningen och Jenny Wiman utsågs till 

korrekturläsare. 

§51 Kassören redovisade de kostnader som finns för tryckning av medlemstidningen. Beslöt 

att inte längre tillåta färgplattor som kräver alla fyra färgerna i skrivaren. 

§52 Beslöt att bordlägga frågan om revidering av klubbens arbetsdokument. 

§53 Beslutade att avvakta kontakt med gamla styrelsen för att möjliggöra en redovisning av 

det RAS-dokument som reviderades på årsmötet den 8 mars. 

§54 Beslutade att som regel begära läskvitto när styrelsemedlemmar erhåller mail från SBHK 

och att arkivera de mail som styrelsen erhåller. Kontakter mellan styrelsemedlemmar bör ske 

via mail och inte på Facebook. 

§55 Nästa styrelsemöte ska hållas den 8 april klockan 19.00 och då i form av telefonmöte. 

Robert Olsson uppdrogs att hjälpa till med uppkopplingen av samtalet. 

§56 Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och framförde att särskilt tack till 

värdinnan för dagen, Jenny Wiman som lagat god fisksoppa. 
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Jenny Wiman 


