Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska Mastiffklubben
20 sept 2017 (telefonmöte)
Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Tommy Sormunen, Åse
Andersson och Ann-Sophie Rundberg, Torbjörn Andersson och Per Bolin
§ 53
Ordf. Jan Lennartsson öppnade mötet
§ 54
Till att föra dagens protokoll valdes Åse Andersson
§ 55
Torbjörn Andersson utsågs att justera dagens protokoll
§ 56
Dagordningen fastställdes
§ 57
Åse Andersson föredrog protokollet från föregående styrelsemöte 14 maj, som
lades till handlingarna.
§ 58
Åse Andersson rapporterade om inbjudan från SBHK till Mentalkurs i Gränna
och redogjorde för att kursen marknadsförts på PM-klubbens fb-sida. Ingen i
styrelsen anmälde intresse.
§ 59
Sekreteraren informerade också om att SBHK:s fullmäktigeprotokoll finns att
läsa på deras hemsida.
§ 60
Ordförande informerade om att inga kontakter tagits mellan PM-klubben och
SBHK sedan senaste styrelsemötet.
§ 61

Jan Lennartsson påpekade också att det är angeläget att information inom
klubben sprida i såväl fb som via mail eftersom användet av sociala medier
varierar.
§ 62
Robert Olsson rapporterade att klubben vid dags dato har 11 454 kronor i kassan
samt 27 medlemmar plus 17 familjemedlemmar.
Beslutade att påminna om medlemsavgiften i ett lösblad i samband med
distributionen av medlemstidningen.
§ 63
Efter förslag från kassören beslutades att de medlemmar som deltar i BPH/MH
med sin hund helst ska informera kassören med ett mail i förväg, samt att man
visar t.ex. med en kopia på rapporten från BPH/MH att man genomfört BPH så
att de 100 kronor som klubben beslutat sponsra medlemmarna med för BPH
eller MH kan betalas ut. Beslutade också att ånyo informera om sponsringen i
nästa medlemstidning.
§ 64
Torbjörn Andersson informerade om att han bjudits in till den facebook-grupp
som SBHK startat för att främja samarbetet mellan rasklubbarna på
försommaren man att han därefter inte fått någon information.
§ 65
Avelskommittén hade inget nytt att meddela. Parningen som anmälts av
Evitagårdens kennel kommer att fullföljas i höst. Jan Lennartsson rapporterade
att intresset för PM visat sig varit mycket stort på de utställningar han besökt
och att det finns en efterfrågan på valpar.
§ 66
Redaktionskommittén rapporterade att planeringen av julnumret av
medlemstidningen är i full gång. Några nya HD-resultat har flutit in och de
kommer att redovisas. Rk efterlyste bilder från sommarens utställningar.
§ 67
Webbmastern rapporterade att klubbens hemsida har runt 20 besökare per dag.

§ 68
Beslutade att uppdra åt Torbjörn Andersson att göra ett arbetsschema för de
funktionärer och hundar som kommer att bemanna klubbens monter på My Dog
i Göteborg januari -18.
§ 69
Uppdrog åt Torbjörn Andersson att tillsammans med Skaraborgs kennelklubb
fastställa datum för klubbens ras-BPH till våren 2018.
§ 70
Ordförande tackade för den goda uppslutningen och visade intresset och
avslutade styrelsemötet.
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