
Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska Mastiffklubben  
i Rödbo 15 oktober 2016  

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

   § 95 

Ordförande Jan Lennartsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

   § 96 

Att justera dagens protokoll valdes Ann-Sophie Rundberg. 

   § 96 

Dagordningen föredrogs och godkändes. 

   § 97 

Protokoll från den 6 juli samt från 20 augusti gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

   § 98 

Robert Olsson och Åse Andersson rapporterade från Domarkonferensen. 
Resultatet blev mycket bra, presentatören LizBeth Liljeqvist gjorde en mycket 
bra och uppskattad presentation och domarna fick möjlighet att se och lära 
känna våra hundar. Såväl före som under och efter Domarkonferensen fick 
klubben mycken uppmuntran och stöd från de funktionärer inom SKK som var 
inblandade. 

   § 99 

Åse Andersson rapporterade att klubben fått ett protokollsutdrag från SKK:s 
Domarkommitté med anledning av klubbens skrivelse i juni angående arbetet 
med Domarkompendiet. Domarkommittén konstaterar att frågan löst sig under 
sommaren och att klubbens kompendium är godkänt.  

§ 100 

Klubben har fått en inbjudan från SBHK till en styrelsekonferens i Vätterleden 
19/11. 
Beslöt att de styrelseledamöter som kan och vill får följa med på konferensen. 



Jan Lennartsson, Robert Olsson, Åse Andersson, Ann-Sophie Rundberg och Pia 
Täck kommer att delta.  

   § 101 

Kassören Robert Olsson rapporterade att klubben för närvarande har 54 
medlemmar, 36 fullbetalande och 18 familjemedlemmar. På banken finns 9 966 
kronor. 

   § 102 

Robert Olsson redovisade resultat från Vildmarksträffen i Dalstorp 20 augusti. 
Intresset var stort och klubben gjorde en vinst på 2 600 kronor dessutom sålde 
Pia Täck dekaler och  
T-shirts för 880 kronor. 

    

§ 103 

 

Den 18 juni kallades klubben till möte i Jönköping. Inför resan beslutades om 
milersättning för de två bilar som kördes till Jönköping. Kostnaden för klubben: 
1 480 kronor. 

§ 104 

Robert Olsson redovisade resultatet av Domarkonferensen. Vid dags dato har 
milersättningen ännu inte nått klubben. Utöver den milersättning som SBHK ska 
stå för kostade transporterna 1755 kronor. Under arbetet med kompendiet har en 
rad utskrifter gjorts till en kostnad av 500 kronor. 
Klubben beslutade att köpa 10 ex av de kompendier som SBHK lät trycka upp 
till en kostnad av 600 kronor. Klubben beklagar att SBHK, utan att informera 
klubben, ändrat i layouten av kompendiet. Klubben är inte nöjd med resultatet 
och i den mån fler ex ska produceras kommer vi att göra det i egen regi med den 
layout som godkändes av SKK. 
Beslutade att sälja det av SBHK tryckta kompendiet för 60 kronor/styck. 

    

 



§ 105 

Robert Olsson rapporterade att monter är beställd och betald för My Dog 5-8 
januari 2017. Funktionärer finns att ta till och schema kommer att fastställas 
senare. 

§ 106 

Ordförande Jan Lennartsson rapporterade att han haft kontakt med SBHK:s 
ordförande Carina Nilsson. Enligt önskemål från SBHK översändes ånyo 
protokoll från 2015. 

   § 107 

Avelskommittén rapporterade att man diskuterat en revidering av klubbens 
avelsrekommendation.  

   § 108 

PR/info: Beslutade att trycka upp fler av Rafaels tio tips på engelska samt att ha 
dem tillgängliga i fall intresse finns från engelskspråkiga domare. 

   § 109 

Diskuterades innehållet i kommande tidning. Beslutades att tid och plats för 
årsmötet ska annonseras i tidningen. 

   § 110 

Robert Olsson och Tommy Sormunen rapporterade att intresset för klubbens 
hemsida är mycket lågt. Enligt tillgänglig statistik över trafik på sidan är det 
bara en handfull personer som söker information om klubben den vägen. 

§ 111 

Beslutade att hålla årsmöte på Rasta i Vårgårda den 25 februari 2017 med start 
klockan 11.00. 

§ 112 

Beslutade att undersöka möjligheterna för en aktivitetsdag/inofficiell utställning 
den 13 maj 2017. Uppdrog åt Tommy Sormunen att kontakta Torbjörn 
Andersson och Emma Möller om att eventuellt arrangera träffen på deras gård i 



Lidköping. Beslutade att tillsätta en kommitté bestående av Robert Olsson, Ann-
Sophie Rundberg, Pia Täck och Åse Andersson, att arbeta med arrangemanget  

§ 113 

Föreningskommitténs ledamot Ove Johansson har tillfrågat klubben om det 
finns intresse av ett uppföljningsmöte efter mötet med SBHK 18/6. Klubben har 
tacka ja till erbjudandet. 

§ 114 

Noterades med tacksamhet att valberedningen kommit igång med sitt arbete och 
att flera nya medlemmar finns på förslag för styrelseuppdrag. 

§ 115 

Robert Olsson informerade om att SBHK kommer att ha sitt Fullmäktige den 29 
april och att alla medlemmar är välkomna till mötet. Pyreneiska mastiffklubben 
har två delegater (som är röstberättigade) till Fullmäktigemötet. 

§ 116 

Diskuterades an revision av RAS – rasspecifika avelsstrategier. Beslutade att 
överväga att göra en mer lättillgänglig version av RAS. 

§ 117 

Beslutade att ha nästa styrelsemöte den 7 februari 2017. 

§ 118 

Jan Lennartsson tackade för ett produktivt möte och avslutade detsamma. 

 

 

Jan Lennartsson   vid protokollet 
    Åse Andersson 

 

 

Justerat Ann-Sophie Rundberg 


