
 

Protokoll fört vid Pyreneiska mastiffklubbens telefonmöte den 7 september 
2015. 

Närvarande: Robert Olsson, Marie Sormunen ,Åse Andersson, Ann-Sophie Rundberg och 
Pia Täck. 

Förhinder Ordförande Jan Lennartsson samt Ledamot Per Bohlin. 

 

 

§ 81 Vice ordförande Åse Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 82 Mötet valde Pia Täck som justerare. 

§ 83 Mötet godkände dagordningen. 

§ 84 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

§ 85 Sekreteraren redovisar vilka handlingar som inkommit till klubben. 

§ 86 Kassören redovisade att klubben har totalt 59 medlemmar . På banken 8583.54 ,-. 

§ 87 Utgår då ordförande inte är med på mötet. 

§ 88 Inget från ledamöter eller suppleanterna. 

§ 89 Avelkommité – Marita Edvardsson har gjort en anmälan om parning vid nästa löp. 

Domarkompendiet – Åse har gjort ett fantastiskt jobb med rasens domar kompendier och 
skickat detta till SBHK men inte fått någon respons. Vi väntar på svar. SBHK vill att vi skall 
använda Pyrenéernas som mall. Vi beslutade att Lizbeth Liljeqvist skall föredragande på 
domarkonferensen för vår ras. 

Utställningskommitté – Vi kan konstatera att utställningen i Norje Boke gick bra och att vi är 
nöjda över resultatet.  

PR info. Klubben har fått inbjudan från Utställningen i Stockholm i december och My Dog. 
Klubben tog beslut att medverka på båda. Familjen Täck och Sormunen kommer att ansvara 
för montern i Stockholm och vi skall försöka få fler att medverka. På My Dog beslutades att 
vi kommer även där att vara representerade med en rasmonter. Vi har fått förfrågan om att 
deltaga med en gemensam monter med SBHK men beslut togs att vi kommer att ha en egen. 



Redaktör – Finns inget att tillägga just nu. Åsa önskar bilder från olika event som vi mejlar till 
Åse. 

Webbmastern – Det ”flyter på” med hemsidan. Robban vill ha hjälp med namnen i Gallerian 
på de hundar som blivit Champion.   

§ 90. SBHK. Vi väntar på svar gällande domarkompendiet. 

§ 91 Övriga beslut. BPH. 6 st Pyreneiska mastiffer anmäla. Startlista upprättades, 
ansvarsfördelningen klargjordes.   

§ 92 Övirga frågor. Robert vill att Mostinia skall med som en punkt på dagordningen och 
detta togs som beslut. 

§ 93 Vice ordförande tackade för ett trevligt möte. 

 

Vice ordförande                              Sekreterare 

 

 

Åse Andersson                                Marie Sormunen 
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Pia Täck 

 

 

 

 

 

 

  


