Protokoll för styrelsemöte Pyreneiska mastiffklubbens
Den 10 maj 2015.
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Åse Andersson,
Per Bolin, Ann-Sofie Rundberg, Pia Täck samt Marie
Sormunen.
§ 57

Jan Lennartsson öppnade mötet och önskade alla välkomna.

§ 59

Mötet godkände dagordningen.

§ 58

§ 60

Till justerare valdes Robert Olsson.

Kommittéer:
Avelskommittén har skickat in kompendiet för bedömning till
SBHK. Vi har inte hört något efter att vi skickat in detta. Åse
behöver bilder för att kunna illustrera så hon önskar att vi skickar
fina bilder på hundens olika kroppsdelar. Om hon behöver mer
bilder kommer hon mejl och säga till.
Utställningskommittén har hittat en domare till Norje Boke
tillsammans med bernadinerna. Vi kommer själva ta in anmälan för
att vi då också skall kunna annonsera.
Redaktören påminner att det är manusstopp den 15 maj. Och att
hon vill ha bilder ifrån helgens familjedagar.
Webbmaster berättar att han håller på att arbetar med en ny
hemsida och att grundstrukturen snart är klar. Han säger att har vi
förslag eller idéer så skall vi höra av oss till Robert.
Sekreteraren skall räkna på årets hund.

§ 61

BHP-dag i början på oktober i Backamo och Åse Andersson håller
kontakten med SKK. Mer info kommer senare.

§ 62

Mostínia - den spanska nybildade federationen har ett
sammankomst i Spanien den 16 maj – 17 maj. Robert och Ann-sofie

kommer att medverka. Det kommer även att ta med sig intressant
statistik ifrån Sverige. Detta kommer att överlämnas till den spanska
organisationen.
§ 63

Ekonomi – kassören meddelar att ekonomin är god och att han
berättar att kassan blivit mer stabil under familjehelgen. Han tackar
även de personer som bidragit med fika och kaffe för att stärka kassa
i klubben.

§ 64

Mötet avslutades och ordförande tackar för ett trevligt möte.

Ordförande

Jan Lennart

Marie Sormunen

Justerare

Robert Olsson

