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Protokoll fört vid telefonmöte med Pyreneiska mastiffklubbens styrelse 11
augusti 2014

Närvarande: Jan Lennartsson, Jenny Wiman, Robert Olsson, Pia Täck och Åse
Andersson samt Marie Sormunen.
§ 91

Mötets öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.

§ 93

Dagordningen godkändes.

§ 95

Sekreterarens punkt. Marie Sormunen meddelade att hon fått ett USB-minne av
Susanne Lindberg med material från tidigare år. Material gällande PM-klubben.

§ 92

Pia Täck valdes till justerare.

§ 94

Föregående protokoll lästes upp.

§ 96

Kassörens punkt. Den 10 augusti hade klubben 71 betalande medlemmar. Ingående
saldo är 14662,56.

§ 97
§ 98
§ 99

Ordförandes punkt. Informerat att han och ytterligare en person kommer att medverka
på kommande ordförande konferens i Jönköping.
Ledamöternas punkt. Inget under denna punkt.
Kommittéer. Angående kommande BPH-dag. Det finns utrymme för fler anmälningar.
Bra om vi kan fylla alla 8 platser. Och vi kommer även ha en reserv. SKK kommer att
behöva alla chipnummer på de hundarna som skall medverka.
Åse kommer att ringa runt och kolla om det finns fler intresserade.
Vi kommer att behöva personer som funktionärer.
Fotografera - Patrik Wiman
Organisera – Jenny Wiman samt Marie Sormunen.
Bygga och riva – Jörgen Täck
Kökspersonal – Pia Täck samt Anette Lennartsson.

Beslut om all det skall hållas en grillfest togs. Egen mat och dryck och klubben står
för sallad, bröd och smör. Lägga ut information på facebooksidan bland annat.
Beslut tog också om att ha med annonser i deltagarbladet.
Pia ser över om vi hinner trycka upp T-shirts innan dagen som en försmak till senare
försäljning.
§ 100

Som tidigare nämns. 2 personer är anmäla till konferensen i Jönköping. Denna är
dock samtligt som BPH-dagarna.

§ 101

Inget gällande årsmöte eller avelkommité.

§ 102
§ 103

§ 104
§ 105

SBHK. Marie Sormunen kommer att kontakta Susanne Lindberg för att få stöttning
och råd kring hur man räknar ut året hund.
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Övriga beslut. Vi beslutade att ansluta om till den Spanska pyreneiskamastiffklubben.

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades och ordförande tackade för förtroende.

Ordförande

Jan Lennartsson

Vid protokollet

Marie Sormunen

Justerare

Pia Täck

