Pyreneiska Mastiffklubben
styrelsemöte den 6 maj 2014.
Telefonmöte.

Närvarande: Jan Lennartsson, Jenny Wiman (endast inledningen pga telefonavbrott), Robert
Olsson, Pia Täck och Åse Andersson

§ 72 Ordförande Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 73 Åse Andersson valdes att skriva dagens protokoll
§ 74 Pia Täck valdes att justera protokollet
§ 75 Föregående protokoll
Robert Olsson informerade om att styrelseprotokollen ska skickas från sekreteraren för dagen direkt till
ordförande och först därefter till justering.
Beslutade att ordförandes godkännande och justering kan göras via vidarebefordrat mail. Underskrifter
av pappersprotokoll kommer sedan att ske när vi träffas.
Mail som innehåller protokoll ska klart ämnesanges i mailet som Protokoll.
De personer som nämns i protokollet ska alltid vara namngivna.
§ 76 Inkommande/utgående post
Robert Olsson rapporterade att klubben fått en förfrågan från Rafael Alcrudo i Spanien om svenska PMklubben vill bli medlem i en ny internationell PM-klubb under arbetsnamnet Mostinia. Styrelsen ser
mycket positivt på Rafaels arbete.
Beslutade att avvakta med svar till efter att klubben haft möjlighet att prata med Rafael Alcrudo i
samband med utställningen i Lidköping 10 maj.
§ 77 Kassörens punkt
Kassören Robert Olsson rapporterade att klubben på dags datum har 68 medlemmar. Klubben har
13,290 kronor i kassan.
§ 78 Kommittéer
• - Lidköpingskommittén
Den inofficiella utställningen i Lidköping 10 maj har 14 anmälningar. Robert Olsson och
Marie Sormunen har tillsammans gjort en katalog inför utställningen. Flera företag
annonserar i katalogen vilket gett en inkomst på 1 500 kronor. SBHK har fått en
gratisannons på sistasidan av katalogen.
Drygt 15 personer har anmält sig till grillaftonen på lördagskvällen.
Beslutade att Pia Täck och Robert Olsson gör inköp av blommar till funktionärerna på
utställningen samt mat till grillaftonen och att deltagarna betalar 80 kronor per person,
barn gratis,

• - BPH-kommittén
Åse Andersson och Robert Olsson har besökt Lines hundskola i Härryda där klubben ska
ha sin BPH-dag.
Beslutade att hyra föreningsgården i Sörtorpa för 700 kronor.
• - Redaktör
Åse Andersson rapporterade att material för tidningen angående BPH-dagen i stort nu är
klart. Bilder finns från Lines hundskola.
• - Webbmaster
Webbmastern Robert Olsson fick i uppdrag att uppdatera och förnya bildgalleriet på vår
hemsida.
§ 79 SBHK
Beslutade att Robert Olsson kontaktar SBHK:s ordförande Carina Nilsson för eventuell ny avtackning
av Sussi Lindberg vid utställningen i Lidköping.
§ 80 Övriga beslut
Beslutade att Robert Olsson ska göra ett förslag angående uppfödares och kennlars avgifter till klubben
för publiceringar på hemsidan, annonser i tidningen och klubbens mailadress.
§ 81 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns för dagen.
§ 82 Beslutade att ha nästa telefonmöte onsdagen den 11 juni kl.19.00.
§ 83 Jan Lennartsson avslutade mötet
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