Protokoll fört vid Pyreneiska mastiffklubbens styrelsemöte i Norje Boke
den 1 augusti 2015
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Marie Sormunen (via telefon på hotellet), Åse
Andersson, Ann-Sophie Rundberg och Pia Täck.

§ 65 Ordförande Jan Lennartsson hälsade välkommen till rasspecialen i Blekinge och
förklarade mötet öppnat.
§ 66 Åse Andersson valdes att föra dagens protokoll.
§ 67 Ann-Sophie Rundberg valdes att justera dagens protokoll.
§ 68 Föregående styrelsemötesprotokoll från den 10 maj gicks igenom och godkändes.
§ 69 Sekreteraren Marie Sormunen hade ingen post att rapportera.
§ 70 Marie Sormunen rapporterade angående Årets hund att det finns en viss fördröjning av
utställningsresultaten från SKK. Hon ska försöka få fler resultat via de länsklubbar som
arrangerar utställningarna.
§ 71 Kassören Robert Olsson rapporterar att klubben vid mötets datum har 55 medlemmar, 30
fullbetalande och 25 familjemedlemmar. Klubben har drygt 8 000 kronor på banken och 1 500
kronor i kassan. Kassören räknar med att utställningen i Norje Boke kommer att gå med en
mindre förlust.
§ 72 Åse Andersson rapporterar att klubben fortsatt inte fått något klartecken från SBHK
huruvida det som gjorts på domarkompendiet är ok. Klubben avvaktar med fortsatt arbete tills
vi får besked.
§ 72 Avelskommittén rapporterar att kennel Evecta meddelat planerad parning. Uppdrogs åt
Åse att kontakta kenneln angående parningen.
§ 73 Avelskommittén rapporterade också att kennel Pompino enligt egen hemsida planerar
parning men liksom tidigare avböjt att rapportera detta till avelskommittén.
§ 74 Robert Olsson rapporterade att allt var klart inför morgondagens utställning. Klubben har
investerat i ett rikligt prisbord inför utställningen. Före utställningen var 10 hundar anmälda
(3 uteblev pga sjukdom). Robert Olsson poängterade att samarbetet med Bernhardinerna och
SBHK varit mycket gott inför utställningen.

§ 75 Robert Olsson rapporterade att den nya hemsidan fått ett positivt mottagande. Det är
fortsatt så att klubben når fler medlemmar via Facebook. Funktionärernas nya mailadresser
som är knutna till hemsidesadressen krånglar en del.
§ 76 Styrelsen beslöt ånyo att försöka hitta en lösning på frågan om fel webbadress på
klubbens dekaler.
§ 77 Åse Andersson rapporterade att SKK har tagit fram en speciell BPH-rosett som kan
köpas av alla de hundägare vars hundar genomfört BPH. Snart kommer också ett speciellt
diplom till de uppfödare vars hundar genomfört BPH.
§ 78 Planerna för BPH i Härryda löper på.
§ 79 Robert Olsson rapporterar att 6 kennlar betalat sina kennelavgifter och att kennlarnas
länkar finns med på hemsidan.
§ Uppdrog åt Åse att fixa så att vi får bilder från klubbens agility-bana som är med i Norje
Boke där andra raser än vår egen testar banan.
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