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Pyreneiska Mastiffklubben
styrelsemöte den 8 april 2014.
Telefonkonferens.

Mötesprotokoll för Pyreneiska Mastiffklubben 8 april 2014.
Närvarande: Jan Lennartsson, Jenny Wiman, Roberth Olsson, Åse Andersson, Pia Täck samt Marie
Sormunen.
§ 57 Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.
§ 58 Till mötes justerare väljs Robert Olsson.
§ 59 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 60 Föregående protokoll lästes upp.
§ 61 Sekreterarens punkt: Här beslöt mötet att efter flera av styrelsemedlemmarna får melj
kommer en förfrågan göras till SBHK:s sekreterare att all mejlkonversation skall ske
mellan klubbans respektive sekreterare för att underlätta och att inga mejl missas.
§ 62 Kassörens punkt: Idag har föreningen 67 medlemmar. I kassan finns 10 690,56 kronor.
§ 63 Ordförarens punkt: Ordförande hade inget att informera mötet om.
§ 64 Ledarmötets/ suppleanters punkt: Ledamöter och suppleanter hade inget att informera
mötet om.
§ 65 Kommittér.
Avel
Vi väntar på ett rasdokument. Ordförande ringer för kontrollerar var dokumentet finns.
Lidköpingskomittén
Idag finns det 4 anmälda till den inofficiella utställning – fler är på gång att anmäla sig.
Marie Sormunen kommer att ringa domare för att förse sig om att all information har nått
Henne samt att kontakta SKK för att se om vår ras kan ställs tidigt för att man skall hinna
till eftermiddagens aktiviteter. Inför kvällen den 10 maj kommer grillar och partytält tas
med till campingen för en gemensam kväll.
Robert Olsson och Marie Sormunen gör en katalog tillsammans.
I katalogen finns möjlighet att köpa reklamutrymme.
Vi kommer också komma på möjlighet att få sponsring av några företag.

Redaktören
Styrelsen beslutade gällande vad som skall publiceras i vår tidning att Klubben publicerar
inte material som bryter mot klubbens stadgar eller är till men för klubben.
Klubben publicerar inte anonyma texter. I det fall att någon vill skriva under signatur följer

2
redaktionen samma regler som landets dagstidningar dvs skribenten ska lämna namn,
adress, telefonnummer och mailadress till redaktionen.
Klubbens redaktion följer i övrigt de regler som anges i arbetsbeskrivningen för rasklubbar
inom SBHK 2009 vilket inkluderar "Bearbeta insamlat material för tryckning av Mastino
del Pirineo.
Webbmaster
Styrelsen utsåg Robert Olsson som ansvarig för hemsidan. Ett förslag att låta kennlarna ha
mejladress som slutar på pyreneisk mastiff. Ex namn@pyreneiskmastiff.se. Kriterierna
samt pris för en sådan mejl adress kommer att tas upp på nästa möte.
BPH-dagar
Vi kommer att ha en dag den 30 augusti i Landvetter. Regler för deltagande är max 8
hundar, medlem i PM-klubben, hunden ska vara en pyreneiska mastiff mellan 1,5 och 6 år.
Avgift 600,- per hund (ordinarie pris 750:- ). Vi tar emot 8 anmälningar plus 2 reserver.
Anmälningarna är bindande och betalas inte tillbaka annat än för reserv som inte fått delta.
Hundar tas emot i den ordning som anmälan och inbetalning skett.
Avgift för deltagande i föreläsning före och efter bedömning samt kaffe och lättare lunch
150:-, detta gäller för personer över 18 år.
Annons till detta kommer i tidningen.
§ 66 Manusstopp den 15 maj. Kontakta SBHK för fullmäktiges protokoll 2011 och 2013.
§ 67 SBHK – inget att rapportera
§ 68 Styrelsen har diskussion angående inkommande brev till styrelsen från en medlem.
Brevet kommer besvaras.
§ 69 Brev har besvarats till SBHK:s styrelse.
§ 70 Inga övriga frågor.
§ 71 Ordförande tackar alla för deras engagemang och avslutarmötet.
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