
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Pyreneiska mastiffklubbens årsmöte  
lördagen den 20 februari 2016 i Götene. 

 
Närvarande: 15 medlemmar. 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Jan Lennartsson öppnade årsmötet och hälsade alla 

välkomna.  
 
§ 2 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justerades och totalt 15 röstberättigade medlemmar var 

närvarande på årsmötet.  
     
§ 3  Val av mötesordförande 
                   Tommy Sormunen valdes till ordförande för mötet och tackade för   
                   förtroendet. 
 
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
  Styrelsen anmälde Åse Andersson som protokollförare på mötet. 
 
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 

 Till justerare av mötesprotokollet och tillika rösträknare valdes  
 Roine Lindberg  och Ann Lennartsson. 
 

§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens 
medlemmar 

  Samtliga på årsmötet var medlemmar. 
 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Årsmötet fann att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.  Årsmötet 

annonserades i tidningen i december 2015. Kallelsen har också 
funnits på klubbens hemsida samt på facebook.  

 
§ 8  Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
 



§ 9  Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och gicks igenom. 
Redogörelsen för arbetet med avelsfrågor föredrogs för samtliga 
närvarande under uppfödarmötet. Årsmötet godkände båda 
rapporterna. 

 
§ 10         Styrelsens årsredovisning, balsans och resultatredovisning samt 

revisorernas berättelse 
Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt 
revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. Årsmötet 
godkände dessa och de lades till handlingarna. 

 
§ 11         Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut 

om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
  Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning  

och det beslutades att vinsten förs över till kommande 
verksamhetsår.   
 

§ 12 Styrelsen rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till 
 styrelsen. 
 Styrelsen hade inte erhållit något uppdrag. 
 
§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
                Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
§ 14        Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
                 Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 gicks   
                    igenom och godkändes av årsmötet. 
 
§ 15  Beslut om avgifter kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutade att familjemedlemsavgiften för 2017 skall höjas 
från 75 kronor till 100 kronor för familjemedlem.  

 
§ 16  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
                   Budgeten för verksamhetsåret 2016 gicks igenom och godkändes av      
                   årsmötet.  
 
 
§ 17 Beslut om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen 
                Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter  
  samt 2 suppleanter. 
 



§ 18   Val av ordförande 
  Valberedningens förslag är Jan Lennartsson. 
  Årsmötet valde Jan Lennartson som ordförande under 1 år. 
 
§ 19 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 

i klubbens stadgar samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning     

   
  Valberedningens förslag: 
  Ledamot, Tommy Sormunen, nyval 2 år 
  Ledamot, Åse Andersson, omval 2  år 

 
Mandattid kvar hos Per Bohlin 1 år, Robert Olsson 1 år 

   
Suppleant, Pia Täck, omval 2 år ersätter i första hand 

   
Mandattid kvar hos suppleant, Ann-Sophie Rundberg, 1 år 

   
  Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 20 Val av revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens 

stadgar 
   
  Valberedningens förslag: 
  Revisor, Silvana Carlén, 1 år 
  Revisor, Peter Lindstedt, 1 år 
   

Revisorssuppleant, Eva Nilsson, nyval 1 år   
Revisorssuppleant, Trude Melgaard, omval 1 år ersätter i första hand 
 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 
§ 21 Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadgar 
 
  Årsmötet beslutade utse följande: 
  Marie Sormunen 1 år (sammankallande) 
  Lena Edström Andersson, omval 2  år 
  Mandattid kvar hos Susann Carpenter Svahn 1 år 
 
 
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 – 21 
                Årsmötet beslutade att punkterna 17 - 21skulle justeras omedelbart. 
 



§ 23           Motioner samt övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till  
                årsmötet eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts  
                   skriftligen till styrelsen.  
  Inga ärenden eller motioner hade inkommit till klubben. 
 
§ 24 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
§ 25  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat engagemang. 

   
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
Åse Andersson  Tommy Sormunen 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Roine Lindberg  Ann Lennartsson 

  
 
 
              
 
 
 
   
      

  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för Pyreneiska Mastiffklubben 2015
Styrelsen för Pyreneiska Mastiffklubben lämnar följande berättelse 

 för verksamheten under år 2015 
 

Styrelsens sammansättning: 
 
Ordförande:JanLennartsson,Kristinehamn 
V ordf. Åse Andersson, Göteborg 
Sekreterare: Marie Sormunen, Alingsås 
Kassör: Robert Olsson, Tjörn 

Ledamöter:  
Per Bolin, Mariefred 

Suppleanter:  
Pia Täck, Mölnlycke och Ann-Sophie Rundberg Göteborg 
 
Revisorer:  
Silvana Carlén, Kvillsfors och Peter Lindstedt ,Sala  
Suppleanter: Marianne Jönsson, Klippan och Trude Melgaard, Munkedal 
 
Valberedning:  
Maria Heijerdahl, Smögen (sammankallande), Lena Edström Andersson, Askim och Susann 
Carpenter Svahn, Smögen. 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda möten. 5 telefonmöten samt i samband med 
familjedagen i Kristinehamn 9 maj och den 1 augusti i samband med den officiella 
utställningen i Norje Boke. 
 
Medlemmar 
Den siste december uppgick klubbens medlemsantal till 59 medlemmar 35 av dem 
huvudmedlemmar och 24 familjemedlemmar. Medlemsantalet 2014 var 72. Nya medlemmar i 
klubben hälsas välkomna med en särskild skrivelse där de också informeras om vilka olika 
sociala medier som står till buds om man vill ha mer information om klubben eller kontakt 
med andra PM-ägare. Bäst kontakt med medlemmarna har visat sig vara Facebook som 
snabbt för information vidare. 
 
SBHK 
V. ordförande Åse Andersson deltog i SBHK:s ordförandekonferens den 18 april i Jönköping. 
Åse Andersson och Robert Olsson representerade klubben vid SBHK:s årsmöte samma dag. 
Styrelsen noterar att samarbetet med SBHK fungerade mycket bra i samband med den 
officiella utställningen i Norje Boke. 
 
 



 
Tidningen 
Mastin del Pirineo Revista har utkommit med två nummer. Jubileumsnumret som utkom i 
december fick ett lite annorlunda utförande då det till stor del bestod av några av de många 
fina bilder som medlemmar skickat till redaktionen. Tidningen innehöll också 6 betalda 
annonser. En positiv utveckling med tanke på de ökande tryckkostnaderna. 
 
Hemsida 
Klubbens hemsida har adressen www.pyreneiskmastiff.com. I samband med Jubileumsnumret 
av tidningen fick medlemmarna nya dekaler med rätt domännamn till hemsidan. Hemsidan 
har under året ombearbetats och delar av den information som fanns på gamla hemsidan har 
publicerats. Mer arbete återstår. Hemsidan är registrerad på klubbens organisationsnummer 
och det är styrelsens förhoppning att den registreringen ska behållas även av kommande 
styrelser i klubben. 
 

Arbetsgrupper/kommittéer 
Klubben har under 2015 arbetat med såväl fasta som tillfälliga arbetsgrupper/kommittéer för 
att öka utbildningen av blivande funktionärer. En arbetsmodell som styrelsen rekommenderar. 
 
Utställningskommitté: Robert Olsson, Marie Sormunen valdes till utställningskommitté 
inför klubbens officiella utställning i Norje Boke 2 augusti. Utställningen förlöpte mycket bra. 
Dessvärre deltog bara ett fåtal hundar. 
 
BPH-kommitté: Åse Andersson, Marie Sormunen och Robert Olsson valdes till BPH-
kommitté inför klubbens BPH-dag i Härryda 19 september 2015.  
 
Redaktionskommitté: Robert Olsson och Åse Andersson har utgjort redaktionskommitté 
under verksamhetsåret. Inflödet av material till tidningen har varit bra och styrelsen tackar 
alla medverkande. 
 
Avelskommittén har haft tre ledamöter: Åse Andersson (sammankallande), Ann-Sophie 
Rundberg, Västra Frölunda och Marita Edvardsson, Ulricehamn. Avelskommittén har haft 
regelbunden telefon- och mailkontakt under året.  
Avelskommittén som ansvarar för Raskompendiet inför SBHK:s domarkonferens 2016 har 
skrivit och lämnade under våren över text och sedermera också bildmaterial till SBHK. 
Kommunikationen med SBHK har varit mycket sporadisk. Under verksamhetsåret har 
klubben fortsatt inte fått besked om materialet är till belåtenhet.  
Avelskommittén har fortsatt problem med att motivera uppfödare att anmäla planerad 
parning.  
 
Familjedag/Jubileum 
2015 var det 30 år sedan den Pyreneiska klubben startades. Med anledning av detta 
arrangerade klubben en särskild Familjedag fylld med aktiviteter för i första hand de hundar 
vi gillar mest. Familjedagen hölls den 9 maj på natursköna Kristinehamns herrgårdscamping. 
16 hundar och mer än dubbelt så många hundägare deltog i Familjedagen. Ordförande Jan 

http://www.pyreneiskmastiff.com/


Lennartsson hade inför Familjedagen byggt en molosser-anpassad agilitybana som blev 
mycket uppskattad av såväl hundar som förare. Birgit Andersson lärde ut mycket av det hon 
lärt sig när det gäller spårning med pyreneisk mastiff. Alla hundar fick pröva på spårning. De 
fick också under Marie Sormunens ledning pröva på klövjning. Dagen avslutades med 
grillfest. 
 
Utställningar 
Klubben har haft en officiell utställning den 2 augusti i Norje Boke. Sju hundar deltog vilket 
var mycket få hundar med tanke på att det var en officiell utställning. Tre av de anmälda 
hundarna kom inte heller till start. Domare var Zoran Brancovich från Serbien. BIR blev 
Bernissa von Camperville, ägare Susanne Lindberg. Bernissa blev också BIS-4:a i finalen. 
I samband med utställningen i Norje Boke erbjöd klubben också andra hundägare att pröva 
den agility-bana som klubben lät bygga till Familjedagen i Kristinehamn. Ett mycket 
uppskattat inslag. Många bergs- och herdehundar visade sig uppskatta banan. 
 
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 
Styrelsen noterar med tillfredsställelse att 19 PM hittills deltagit i BPH på olika platser i 
landet, 11 av dem i klubbens regi. De nya reglerna för årets hund har helt säkert bidragit till 
det ökade intresset. BPH-dagen i Härryda var mycket välbesökt. Det är styrelsens 
förhoppning att kunna arrangera BPH i klubbens regi igen hösten 2017. 
 
Ekonomi 
Klubben har haft en omfattande verksamhet och en omsättning på över 30 000 kronor under 
2015. En mycket positiv utveckling. Många medlemmar har också deltagit i de olika 
aktiviteterna. Den ökande omfattningen av aktiviteter har också inneburit ökade kostnader. 
Klubben har trots detta ett mindre överskott på xx kronor för verksamhetsåret. Överskottet 
kunde varit större men den officiella utställningen i Norje Boke lockade färre deltagare än vi 
hoppats på. Medlemsavgiften är höjd från och med 2016. Det är också angeläget att det finns 
tillräckliga intäkter för de aktiviteter som arrangeras.  
 
Rasmonter 
Som tidigare år hjälpte många medlemmar till med att bemanna klubbens rasmonter på 
utställningen My Dog i Göteborg i januari. Familjen Sormunen tog ensam hand om montern i 
Stockholms hundmässa i december 2015.  
 
Mostinia  
Robert Olsson och Ann-Sophie Rundberg deltog vid bildandet av den nya internationella PM-
organisationen Mostinia som Rafael Malo Alcrudo tagit initiativ till. Bildandet skedde i 
Zaragoza. Robert Olsson har av Mostinia engagerats som kassör. Han är också ansvarig för 
organisationens hemsida. Svenska PM-klubben har uttalat sitt stöd för Mostinia. 
 
Årets hund 
Årets hund 2015 blev Pompinos Don Miguel, ägare Susanne Lindberg, Sala.  
 
 
 
 



Slutord 
Jubileumsåret 2015 har varit ett mycket intensivt år i klubben. Tre stora arrangemang har 
präglat årets arbete och medlemmarnas engagemang: Familjedagen, Utställningen och BPH-
dagen. Uppslutningen har varit mycket god. Flera helt nya medlemmar har deltagit i våra 
aktiviteter vilket vi är särskilt glada för.  
Under året har vi också haft många fina tillfällen att introducera vår ras till nya människor och 
knutit nya kontakter inom hundvärlden.  
 
 
Kristinehamn 2016-01-27 
 
………………………….  
Ordförande 
 
………………………… ………………………… 
V. ordf 
 
………………………… ………………………… 
Kassör 
 
…………………………. 
Sekreterare 
 
………………………….. 
Ledamot 
…………………… 
 



Pyreneiska Mastiffklubbens Verksamhetsplan 
för 2016 

 
Det är styrelsens ambition att bredda verksamheten också under 2016 och att inkludera 
nya medlemmar i klubbens aktiviteter. Vår förhoppning är att kunna ge våra 
medlemmar mer kunskap om den pyreneiska mastiffens historia och utveckling samt 
råd om skötsel och fostran. 
 
Nya aktiviteter 
Under hösten kommer en aktivitetsdag att hållas på lämplig plats i landet. Det är 
styrelsens förhoppning att introducera någon av de många nya aktiviteter som varje år 
dyker upp. Ett sådant exempel är nose-work. Styrelsen kommer också att utreda 
förutsättningarna för ett medlemsmöte under hösten. 
 
Hemsidan och Facebook 
Hemsidan har under året uppdaterast flera gånger. Men vi behöver fortsatt öka 
aktiviteten på hemsidan och ännu återstår material från den gamla hemsidan som ska 
publiceras under ny adress. Som informationskanal har hemsidan under året visat sig 
vara underlägsen Facebook. Den sida på Facebook som övervakas av Pia Täck och 
Robert Olsson har fungerat mycket bra. 
 
Tidningen 
Kostnaden för att trycka Mastin del Pirineo Revista ökar. Trots det är det styrelsens 
ambition att även 2016 utkomma med två nummer av tidningen. 
 
Tröjor 
Under 2015 erbjöds medlemmarna vid två tillfällen gemensamma inköp av PM-tröjor. 
Det har fungerat mycket bra och om nya önskemål framställs är det möjligt att återigen 
göra inköpen via klubben. 
 
Utbildning 
Ökad kunskap är bra. Det är styrelsens förhoppning att fler medlemmar under året kan 
delta i utbildningar som erbjuds. 
 
Samarbete 
Klubben kommer inte att under 2016 göra några ytterligare ansträngningar att försöka 
förbättra samarbetet med SBHK. 

Styrelsen 
 

 
 
      
  
  



 
 
 


