Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska Mastiffklubben
i Rödbo 7 febbruari 2017
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Åse Andersson, Per Bohlin (via
telefon), Pia Täck och Ann-Sophie Rundberg.
§ 119
Ordförande Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 120
Att justera dagens protokoll valdes Pia Täck.
§ 121
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 122
Protokoll från 15 oktober -16 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 123
Sekreteraren rapporterade att SKK skickat ut en organisationsutredning samt
uppmaning till rasklubben att besvara remissen. Beslutades att besvara remissen
senast den 31 mars -17.
§ 124
Åse Andersson föredrog förslaget till Verksamhetsberättelse. Beslutades att
förelägga den till årsmötet.
§ 125
Robert Olsson föredrog resultatet för 2016, bokslutet samt behållningen för
2016. Beslutade att förelägga den till årsmötet tillsammans med
revisionsberättelsen.
§ 126
Åse Andersson föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2017. Beslutades att
förelägga densamma för årsmötet.

§ 127
Robert Olsson föredrog förslag till budget för 2017. Efter några smärre
justeringar beslutades att förelägga den samma för årsmötet .
§ 128
Beslutades att föreslå årsmötet att besluta om följande regel när det gäller
medlemsavgift för valpköpare: ”Uppfödare som följer Pyreneiska
mastiffklubbens avelsrekommendationer kan lösa medlemskap till reducerat pris
för ett år för valpköpare fram till dess valpen är nio månader.”
§ 129
Konstaterades att valberedningen gjort sitt och att förslag till samtliga poster
föreligger inför årsmötet.
§ 130
Åse Andersson rapporterade att inga motioner lämnats in till årets årsmöte.
§ 131
Beslutade att uppdra åt årsmötet att besluta om fastställande av de typstadgar
som finns för rasklubbar.
§ 132
Åse Andersson redovisade att Årets hund vunnits av Pompinos Carmencita,
ägare Susanne Lindberg, Sala. Hon kommer att tilldelas priset vid årsmötet.
§ 133
Jan Lennartsson rapporterade att han pratat med SBHK:s ordförande Carina
Nilsson.
§ 134
Robert Olsson rapporterade att 20 medlemmar hittills betalat medlemsavgift för
2017. Beslutade att lägga ut en påminnelse om avgiften på fb.

§ 135
Robert Olsson rapporterade att klubben vid dags dato har 9 607 kronor på
banken, samt att aktuell fordran är betalningen till SBHK vilket blir drygt 2 000
kronor.
§ 136
Avelskommittén förelade förslag till nya avelsrekommendationer för PMuppfödare. Marie Sormunen kommer att föredra dem på Uppfödarmötet och
förslaget kommer också att föreläggas årsmötet för beslut.
§ 137
Redaktionskommittén meddelade att medlemstidningen under 2017 kommer att
ha ett antal sidor med bara svart/vitt för att minska tryckkostnaden.
§ 138
Pia Täck rapporterade att den slutna gruppen för PM nu har 451 medlemmar.
§ 139
Beslutade att bjuda in till årsmötet också via fb.
§ 140
Åse Andersson informerade om att hon skrivit en informationsfolder om
pyreneisk mastiff och att en rad medlemmar hjälpt till med bildmaterial.
§ 141
Diskuterade programmet på kommande aktivitetsdag.
§ 142
Ordf Jan Lennartsson tackade för ett snabbt och effektivt möte och avslutade
detsamma.
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