
 
 

Protokoll för Årsmöte, Pyreneiska mastiffklubbens  
styrelse 21 februari 2015, Maristad. 

 
 
 
 

 
§ 1  Mötets öppnande 
 Ordförande Jan Lennartsson öppnade årsmötet och hälsande alla 

välkomna.  
 
§ 2 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justerades och totalt 16 röstberättigade medlemmar var 

närvarande på årsmötet.  
 
§ 3 Val av mötesordförande 
                   Tommy Sormunen valdes till ordförande för mötet och tackade för   
                   visat förtroende. 
 
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
  Styrelsen anmälde Marie Sormunen som protokollförare på mötet. 
 
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 

 Till justerare till mötesprotokollet och tillika rösträknare valde  
 mötet Jörgen Täck och Maria Heijerdahl. 
 

§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens 
medlemmar 

  Silvana Carlén, klubbens revisor. 
 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Årsmötet har hunnit att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. En bilaga 

med kallelse har skickats ut till alla medlemmar i samband med 
tidningen i december 2014. Kallelsen har också hunnit på vår 
hemsida samt på facebook.  

 
§ 8  Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 9  Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor 



Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor lästes upp och gicks igenom. Årsmötet godkände dessa 
och de lades till handlingarna. 

 
§ 10         Styrelsens årsredovisning, balsans och resultatredovisning samt 

revisorernas berättelse 
Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt 
revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. Årsmötet 
godkände dessa och de lades till handlingarna. 

 
§ 11         Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut 

om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
  Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning  

och det beslutades att vinsten förs över till kommande 
verksamhetsår.  
 

§ 12 Styrelsen rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till 
 styrelsen. 
 Styrelsen har slutfört uppdragen från förra årsmötet. 
 
§ 13 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 
                Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
§ 14        Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan 
                 Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 gicks   
                    igenom godkändes av årsmötet. 
 
§ 15  Beslut om avgifter kommande verksamhetsår 
                 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 skall höjas från  
                   250 kronor till 300 för huvudmedlemmar, från 50 kronor till 75   
                   kronor för familjemedlem. Valpköparavgiften höjd från 100 kronor  

                till 150 kronor. Den reducerade avgiften gäller för valpköpare upp  
                tills dess valpen är 9 månader gammal. 

 
§ 16  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
                   Budgeten för verksamhetsåret 2015 gick igenom och godkändes av      
                   årsmötet. 
 
 
§ 17 Beslut om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen 
                Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter  
  samt 2 suppleanter. 
 



§ 18   Val av ordförande 
  Valberedningens förslag är Jan Lennartsson. 
  Årsmötet valde Jan Lennartson som ordförande under 1 år. 
 
§ 19 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 

i klubbens stadgar samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning     

   
  Valledningens förslag: 
  Ledamot, Per Bohlin, 2 år 
  Ledamot, Robert Olsson, 2 år 
  Ledamot, Marie Sormunen, 1 år 
  Ledamot, Åse Andersson, 1 år 
  Suppleant, Pia Täck, 1 år ersätter i första hand 
  Suppleant, Ann-Sophie Rundberg, 2 år 
   
  Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 20 Val av revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens 

stadgar 
   
  Valberedningens förslag: 
  Revisor, Silvana Carlén, 1 år 
  Revisor, Peter Lindstedt, 1 år 
  Revisorssuppleant, Marianne Jönsson, 1 år ersätter i första hand 
  Revisorssuppleant, Trude Melgaard, 1 år 
 
  Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 21 Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadgar 
 
  Årsmötets förslag: 
  Valberedning, Maria Heijerdahl, 1 år (sammankallande) 
  Valberedning, Lena Edström Andersson, 1 år 
  Valberedning, Susann Carpenter Svahn, 2 år 
 
  Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag. 
 
 
§ 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 – 21 
                Årsmötet beslutade att punkterna 17 - 21skulle justeras omedelbart. 
 
§ 23           Motioner samt övrigt ärende som av styrelsen hänskjutits till  



                årsmötet eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts  
                   skriftligen till styrelsen.  
                 
                 2 stycken motioner har inkommit till styrelsen.  
                 Motion 1. Inkommit skriftligen av Ronie Lindberg. Förslag:  
                 Gällde yrkande på att så kallade gåvomedlemskap skall kunna 
                 betalas in av uppfödare vars valp/handköpare ej varit medlem i  
                  rasklubben de senaste tre åren. 
                 Årsmötet beslutade avslå motionen. 
                 Motion 2. Inkommit skriftligen av Åse Andersson. Förslag: Att PM  
                   klubben beslutat att för att vinna titeln ”Årets hund” ska hunden ha  
                   deltagit i Svenska kennelklubbens Beteende- och personlighetstest  
                 hund - BHP, senast det är då hunden för sin titel. 
                 Tillägg till motionen är att hunden inte bara skall deltagit  

                utan också skall ha klara att testet. Ett annat tillägg att även MH  
                eller andra beteendetest godkända av Svenska kennelklubben är  
                godkänt likväl som BPH. 
                Årsmötet beslutade befalla motionen. 
                
                 Övriga frågor 

  1) Små justeringar i stadgarna förslog och beslut tog om     
  ändringarna av årsmötet. 
  2) Priset för året hund tilldelade Sussie Lindberg och Roine    
  Lindberg för hunden PomPino's Carmecita. Priset kommer att   
  skickas via post då varken ingen av ägarna deltog på årsmötet. 

 
§ 24  Ordförande avslutar möte och tackar för visat engagemang. 

   
 
 

  
 
 
              
 
 
 
   
      

  
 
 

  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
      
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


