Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska mastiffklubben
i Kungälv den 30 april 2016

Närvarande: Tommy Sormunen, Robert Olsson, Åse Andersson, Pia Täck och Ann-Sophie
Rundberg.
Till mötet adjungerades Marie Sormunen och Marita Edvardsson.

§ 55
V.ordf. Tommy Sormunen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 56

Att justera dagens protokoll valdes Ann-Sophie Rundberg.
§ 57
Dagordningen godkändes.
§ 58
Föregående protokoll från den 10 mars gicks igenom.
§ 59
Beslutade att arrangera en aktivitetsdag i Dalstorp den 20 augusti.
Beslutade att utse Robert Olsson, Marita Edvardsson och Åse Andersson till
Aktivitetsdagskommitté.
Beslutade att inbjudan ska göras i medlemstidningen, hemsidan och Facebook samt att
avgiften blir 200:- / vuxen, familjer betalar sammanlagt högst 500:- samt barn under 15
gratis.
§ 60
Sekreteraren informerade att SKK skickat ut informationsmaterial angående nya
utställningsregler samt krav på vaccinationer. Beslutade att länka från hemsidan till
informationen på SKK:s sida.
§ 61
Kassören informerade att klubben vid dags dato har 53 medlemmar, 35 fullbetalande och 18
familjemedlemmar. På banken har klubben 12 101 kronor.
§ 62
Marie Sormunen fick i uppdrag att göra en karta för hemsidan som visar var i Sverige klubben
har sina medlemmar.

§ 63
Inget att rapportera under ordförandes punkt.
§ 64
Marie Sormunen rapporterade från förberedande mötet för domarkonferensen i Huskvarna
som blivit en stor besvikelse.
§ 65
Beslutades att styrelsen ger ett skriftligt svar på de frågor som SBHK ställt i samband med
ordförandekonferensen 29 maj. Beslutade att svaret skickas till Carina Nilsson, sekreteraren i
SBHK samt ordförande i de övriga rasklubbarna. Styrelsen noterade att endast ordförande var
välkommen till mötet och att vederbörande enligt inbjudan inte kan ersättas.
§ 66
Beslutade att skicka en skrivelse till SBHK, SKK:s domarkommitté samt domarna Åke
Cronander, Eva Borg och Karl-Erik Johansson. Styrelsen hade en mycket lång och
omfattande genomgång om vad som förevarit när det gäller det Domarkompendium som
SBHK uppdragit till klubben att göra. Det kompendium som efter ett år skickats till klubben
av Carina Nilsson hade mycket övrigt att önska. Klubben har utsatts för en diskriminerande
särbehandling av SBHK.
§ 67
Beslutade att bordlägga frågan om klubbens fortsatta medverkan i Domarkonferensen.
§ 68
Diskuterades utformningen av klubbens nya Avelsrekommendationer samt uppdrog till
Avelskommittén att titta närmare på krav om BPH/MH samt krav på uppfödarna att använda
och följa de avtal som SKK tagit fram för överlåtelse av hund.
§ 69
Beslutade att förtydliga reglerna för klubbtävlingen Årets hund. För att tävla i Årets hund
måste den i SKK och/eller Jordbruksverket registrerade ägaren till hunden vara medlem
av PM-klubben.
§ 70
Beslutade att ha nästa styrelsemöte – ett telefonmöte – den 28 juni kl 19.00.
§ 71
V.ordf Tommy Sormunen tackade styrelsen för ett gott arbete under det långa sammanträdet
och avslutade mötet.

