
Protokoll fört vid styrelsemöte med Pyreneiska Mastiffklubben  
15 november 2017 (telefonmöte) 

Närvarande: Jan Lennartsson, Robert Olsson, Åse Andersson och Ann-Sophie 
Rundberg. 

§ 71 

Ordf. Jan Lennartsson öppnade mötet 

§ 72 

Till att föra dagens protokoll valdes Åse Andersson 

§ 73 

Ann-Sophie Rundberg utsågs att justera dagens protokoll 

§ 74 

Dagordningen fastställdes 

§ 75 

Åse Andersson föredrog protokollet från föregående styrelsemöte 20 september, 
som lades till handlingarna. 

§ 76 

Inga skrivelser har inkommit till styrelsen. 

§ 77 

Jan Lennartsson informerade om att han kallats av SBHK till ordförandemöte 
den 28 november. Vid mötet ska bland annat informeras om en ny lag som 
påverkar föreningslivet. 

§ 78 

Robert Olsson rapporterade att det ekonomiska läget fortsatt är stabilt. Klubben 
ha 11 454 kronor på bankkontot och det är möjligt att det blir en liten vinst för 
verksamhetsåret. Klubben har 44 medlemmar. 

§ 79 

Sekreteraren och övriga ledamöter hade inget att rapportera. 



§ 80 

Avelskommittén hade inget att rapportera.  

   § 81 

Styrelsen diskuterade den information som måste finnas med i nästa 
medlemstidning. Beslutade också att ånyo informera om klubbens sponsring 
med 100 kronor per hund för de som fullföljer BPH/MH.  

   § 82 

Beslutade att påminna uppfödarna om möjligheten att vara med på klubbens 
hemsida och den kennelavgift som då ska erläggas. För närvarande är det två 
uppfödare som är med i registret. 

   § 83 

Beslutade att se över möjligheten att lägga ut protokollen från styrelsemöten och 
årsmöten på hemsidan. 

§ 84 

Beslutade att kalla till Årsmöte den 24 februari 2018 på restaurang Rasta i 
Vårgårda. Liksom tidigare år blir det uppfödarmöte kl 11.00 och årsmöte 12.00. 

   § 85 

Beslutade att avboka montern på My Dog eftersom antalet anmälda hundar inte 
räcker till för en bemanning i 4 dagar. Styrelsen uppmanar samtidigt de som 
besöker My Dog med sina hundar att i möjligaste mån delta i rasparaden som 
går varje dag klockan 14.00. 

§ 86 

Beslutades att avvakta med inbjudan till gemensam ras-BPH då det inte varit 
möjligt att få ett datum för evenemanget.  

   § 87 

Robert Olsson informerade om att Jessica Brunell på eget initiativ tagit fram 
teckning och motiv till tryckning av tröjor och mössor. Styrelsen uppskattar 
verkligen hennes arbete och mer information om produkterna kommer att ges i 
medlemstidningen. Jessica sköter produktion och försäljning.  



   § 88 

Ordförande tackade för det visade intresset och avslutade styrelsemötet. 

 

Ordf Jan Lennartsson   just. Ann-Sophie Rundberg 

 

Sekr. Åse Andersson 

   

 

 


