Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) med
Pyreneiska mastiffklubben den 6 juli 2016.

Närvarande: Jan Lennartsson, Tommy Sormunen, Robert Olsson, Åse
Andersson, Ann-Sophie Rundberg samt Pia Täck
Till mötet adjungerades Marie Sormunen.
§ 72
Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till att leda
dagens möte valdes Tommy Sormunen.
§ 73
Att justera dagens protokoll valdes Pia Täck.
§ 74
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 75
Föregående protokoll från den 30 april gicks igenom.
§ 76
Åse Andersson rapporterade från de senaste veckornas aktiviteter kring
domarkompendiet, SBHK och SKK:s Föreningskommitté. Beslöts att godkänna
rapporten.
Beslöts att godkänna de AU-beslut som fattats under processen.
§ 77
Beslutade att köpa in 10 exemplar av domarkompendiet samt att bordlägga
frågan om klubbens försäljningspris.
§ 78
Beslutade att utse Marita Edvardsson och Åse Andersson att representera
klubben på domarkonferensen.

§ 79
V.ordf. Tommy Sormunen riktade en särskild eloge till Robert Olsson och Åse
Andersson för det omfattande arbete som de lagt ned på att färdigställa
domarkompendiet för en bedömning av SKK.
§ 80
Inget övrigt att rapportera under sekreterarens punkt.
§ 81
Kassör Robert Olsson rapporterade att klubben vid dags dato har 53
medlemmar, 35 fullbetalande och 18 familjemedlemmar.
Kassören har gjort ett preliminärt halvårsbokslut som visar på en vinst på 4 138
kronor. På banken har klubben 10.561 kronor. I kassan 0 kronor.
§ 82
Kassören rapporterade att endast 3 familjer betalat för deltagande på
Vildmarksträffen den 20 augusti. 17 personer har hittills anmält intresse på
Facebook.
§ 83
Ordförandes och ledamöters punkt utgick.
§ 84
Avelskommittén rapporterade att man återupptar arbetet med ny
avelsrekommendation i september.
§ 85
Redaktör Åse Andersson rapporterade att det blivit en mindre och försenad
medlemstidning på grund av arbetet med domarkompendiet. Robert Olsson
producerade och distribuerade den strax efter midsommar.
§ 86
Tommy Sormunen och Robert Olsson rapporterade att det nu är möjligt att se
klubbens hemsida också på äldre läsplattor.

§ 87
Tommy Sormunen tog upp frågan om klubben ska delta med monter på
Stockholms hundmässa i december. Beslöts att inte ha någon monter i
Stockholm 2016.
§ 88
Beslöts att ha nästa styrelsemöte i samband med Vildmarksträffen i Dalstorp
20 augusti.
§ 89
V ordf Tommy Sormunen avslutade mötet.

