Protokoll för Pyreneiska mastiffklubbens
telefonmöte 26 mars 2015.
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Åse Andersson,
Per Bolin, Ann-Sofie Rundberg samt Marie Sormunen.
§ 43

Vice ordförande Åse Andersson öppnade mötet. Jan Lennartsson
kom kort efter mötets öppnade men mötet valde att Åse Andersson
fortsatt skulle hålla i mötet.

§ 44

Till justerare valdes Robert Olsson.

§ 45

Mötet godkände dagordningen.

§ 47

Sekreterarens punkt. Inbjudan till ordförande konferens i
Jönköping den 18 april. Lista på alla medlemmar i styrelsen är
skickad till SBHK.

§ 48

Kassörens punkt. Vi har idag 48 medlemmar (29 fullt betalande
samt 19 familjemedlemmar).
Ingående saldo är idag 8400,41. Inga fodringar.

§ 46

Föregående protokoll

§ 49

Ordförandes punkt. Ordförande har inget att tillföra.

§ 50

Ledamöter/suppleanters punkt. Inget att tillföra under denna
punkt.

§ 51

Kommittéer
Avelskommitté – De arbetar vidare med kompendiet som skall tar fram och
avelskommittén gav några ledamöter i uppgift att ta bilder på vissa
kroppsdelar på hundarna. Dessa skall mejlas till Åse Andersson inom en
månad.
Skrivelsen till alla uppfödarna om vad som gäller efter vissa stadga
förändringar skall slutföras och skicka ut.
Utställningskommitté – Vi kommer att samarbeta med Bernadinerna i Norje
Boke och de har ordnat en kroatisk domare. Vi kommer att göra så mycket
reklam så att så många kommer på vår rasspecial den 2 augusti.

PR/Info – hemsidan är under uppbyggnad och Robban jobbar med den
Kontinuerligt.
Redaktör – nästa nummer kommer i mitten av juni, de som ställer uppmanas
att ta bilder och ett par rader om utställningen. Lite kommer också komma
från familjedagen samt reklam gällande BPH dagen och utställningen i
augusti.
Webbmaster – se punkten PR/ info.
§ 52

Tidningen – se punkten Redaktör.

§ 53

SBHK - Innan den 10 april skall det meddelas vem som kommer. Då
ordförande inte kan medverka beslutade klubben att vice ordförande
Åse Andersson ersätter honom. Sekreterare anmäler detta till SBHK.
Samt anmälan att Robert Olsson samt Åse Andersson kommer vara
våra representanter på fullmäktige, vilket beslutades på förra mötet.

§ 54

Inga övriga beslut.

§ 55

Familjdedagen – den 9 maj i Kristinehamn, börjar kl 11:00. Det
kommer finnas tre stationer, skogagility, spårning samt hur man
klövjar sin hund ? Åse Andersson, Birgit Andersson och Marie
Sormunen kommer ha ansvar för dessa stationer. Ann-Sofie ansvarar
för inköp och tillbehör för korvförsäljning och Marie Sormunen
ansvara att ordna fika till kaffet. 5 anmälda i dagsläget.
BPH-dag den kommer att vara den 5 september i Backamo Sydöst
om Uddevalla och det kommer mer information senare. Detta är ett
samprojekt med Västra Kennelklubben.
Kläder – Pia Täck och Marie Sormunen tar från några exemplar för
att visas upp och kunna beställas på familjedagen. Ett mejl kommer
snart till styrelsen för en förbeställning.

§ 56

Mostínia - den spanska nybildade federationen har ett
sammankomst i Spanien den 16 maj – 17 maj. Vore kul om det
skulle finnas intresse för att åka ner.

Vice ordförande avslutade möte och tackar för allas medverkan.
Nästa möte blir den 9 maj i Kristinehamn.

Vice ordförande

Åse Andersson
Marie Sormunen

Justerare

Robert Olsson

