
Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska mastiffklubben 10 mars 
2016. Telefonmöte. 

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

§ 38  

Ordförande Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 39  

Att justera dagens protokoll valdes Pia Täck. 

§ 40  

Dagordningen godkändes. 

§ 41  

Föregående protokoll genomgicks och justerades. 

§ 42  

Sekreterarens punkt: Rapporterades att uppgifterna om ny styrelse sänts till SKK. 

§ 43  

Beslutade att Marie Sormunen och Åse Andersson representerar klubben på det möte som 
SBHK kallat till 2/4 med anledning av kommande Domarkonferens. 

§ 44  

Kassörens punkt: Klubben har för närvarande 41 medlemmar varav 27 fullbetalande och 14 
familjemedlemmar. Ekonomin är god och på banken finns 10 751 kronor. Priset för Årets 
hund har översänts till Pompinos kennel. 

§ 45 

Beslutade att Robert Olsson kontaktar de medlemmar som betalat in för hög 
familjemedlemsavgift.  

§ 46 

Ordförande rapporterade att Årsmötesprotokollet är klart och att det nu ska skickas ut till 
justeringsmännen. Samtliga årsmöteshandlingar kommer därefter att skickas till SBHK. 

 

 

 



§ 47 

Beslutade att uppdraga till avelskommittén att göra ett förslag till revidering av klubbens 
Avelsrekommendationer. Förslaget kommer att bearbetas under året för att föreläggas 
årsmötet 2017. 

§ 48 

Åse Andersson, redaktör för tidningen, rapporterade att arbetat med nr 1 kommit igång. 

§ 49 

Pia Täck rapporterade att klubben nu har 426 medlemmar på klubbens Facebook-sida. 

§ 50 

Robert Olsson rapporterade att en uppdatering av hemsidan kommer att ske. Tommy 
Sormunen och Robert Olsson samarbetare om projektet. 

§ 51 

Robert Olsson rapporterade från Mostinia efter kontakt med Rafael Malo Alcrudo. 
Utvecklingen av den nya organisationen är oklar. 

§ 52 

Beslutade att Robert Olsson och Åse Andersson skickar ett inlägg till Rafael och Spanska 
rasklubben med anledning av att desamma nu reviderar rasstandarden för Pyreneisk Mastiff. 
Svaret ska vara inne senast 30 mars. 

§ 53 

Beslutade att ha nästa styrelsemöte i Rödbo den 30/4. 

§ 54 

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade mötet. 
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