Protokoll fört vid Pyreneiska mastiffklubbens telefonmöte den 25 november
2015.
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Marie Sormunen, Åse Andersson och AnnSophie Rundberg

§ 94

Ordförande Jan Lennartsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 95

Mötet valde Åse Andersson som justerare.

§ 96

Mötet godkände dagordningen.

§ 97

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 98

Sekreteraren redovisar vilka handlingar som inkommit till klubben. Inbjudan
gällande utbildning i föreningstekning, protokoll från SBHK samt synpunkter
från medlem om hur ett protokoll skrivit, synpunkterna gäller utformning.

§ 99

Kassören redovisade att klubben har totalt 59 medlemmar. På banken 5537,04 ,-.
Kassa ca 1000,-.

§ 100

Ordförande informerar att har varit i kontakt med valberedning och att de
förbereder arbetet inom årsmötet.

§ 101

Inget från ledamöter eller suppleanterna.

§ 102

Kommittéer.
Domarkompendiet – Vi väntar på respons från SBHK. Lisbeth Liljeqvist
kommer inte att föredra vår ras utan Karl-Erik Johansson. Detta då han har
större erfarenhet av rasen.
Avelskommittéer - 2 planerade parningar är anmäla till klubben.
PR – Nordiska Skylt fabriken, Sävedalen har sponsrat oss men klistermärken.

Webbmastern – Kom gärna med förslag på förändringar eller förbättringar.
Mejla dessa till Robert Olsson.

Redaktör – vill man ha en annos i tidningen. Ta kontakt med Åse Andersson.
150,- för helsida och 75,- för halvsida. Åse Andersson önskar foto från Stora
Stockholm för att kunna har till tidningen.
§ 103

Mostinia. Det rullar på med det går sakta just nu.

§ 104

Övrigt beslut.
Årsmötet är den 20 februari i Götene. Inbjudan kommer finnas i tidningen.
Istället för kristallen för årets hund kommer ett diplom att utdelas.

§ 105

Övriga frågor.
Ingen BPH under 2017.
Ingen familjedag under 2017.
Planeringen för My Dog kommer ske vi facebook.

§ 106

Ordförande tackar för mötet och avslutar det.

Ordförande

Sekreterare

Jan Lennartsson

Marie Sormunen

Justerare

Åse Andersson

