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Protokoll fört vid Pyreneiska Mastiffklubbens  

ordinarie årsmöte den 23 februari 2019 i Vårgårda 
 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Robert Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

§2 Justering av röstlängden 

Röstlängden justerades och 20 personer var närvarande varav 19 personer var medlemmar. 

§3 Val av ordförande för mötet 

Carina Nilsson valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen anmälde Jessica Brunell som protokollförare för mötet. 

 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 

Till justerare av mötesprotokollet tillika rösträknare valdes Gustav Olsson och Marita Edvardsson. 

 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 

Årsmötet beslutande om närvaro- och yttranderätt utöver klubbens medlemmar. 

 

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet har blivit utlyst på Facebookgruppen ”Pyreneisk Mastiff” samt annonserats ut i klubbens tidning som kom ut i 
december. 
Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 

§8 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och gicks igenom.  

Poängen för årets hund ska kontrollräknas då det troligtvis är fel hundar på andra tredjeplatsen.  

Avelskommittén berättar att avelsarbetet går i rätt riktning, kommitténs fokus har legat på hundarnas mentalitet. 

Övrig hälsa ser bra ut, dock röntgas för få hundar.  

Årsmötet godkände dessa och de lades till handlingarna. 

 

§10 styrelsens årsredovisning, balans 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 balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt beslutade att den uppkomna vinsten, 105:65, skulle 

överföras i löpande räkning.   
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§12 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte getts till styrelsen 

Styrelsen har inte utfört det uppdrag som givits till styrelsen på föregående årsmöte.  

Uppdraget att en hälsoenkät skall skickas ut i Sverige överförs till kommande år. 

 

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018 gicks igenom och godkändes av årsmötet med tillägget att 

skapa en Facebook-grupp till klubben som är offentligt läsbar men medlemskap i gruppen ska krävas för att kunna 

göra inlägg.  

 

§15 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutade att inte göra någon förändring av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår, 2020. 

Medlemsavgiften är 300 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem samt 150 kronor för 

valpköpare enligt klubbens regler. 

§16 Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Budgeten för verksamhetsåret 2018 gicks igenom och godkändes av årsmötet. 

§17 Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter i styrelsen 
Valberedningens förslag var 4 ledamöter och en suppleant. 
Årsmötet godkände förslaget på styrelsens sammansättning. 
 
§18 Val av ordförande 
Valberedningens förslag var val av Jan Lennartsson. 
Årsmötet valde Jan Lennartsson för en tid av 1 år. 
 
§19 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Val av två ledamöter för en tid av 2 år 
Valberednings förslag på var Robert Olsson och Ann-Sophie Rundberg. 
Årsmötets förslag var Susanne Lindberg och Rebecka Olsson Wallin. 
Årsmötet bad om sluten omröstning men ville istället ajournera mötet 10 min.  
Mötet ajournerades 13:25 och återupptogs 13:32. 
När mötet återupptogs så hade Robert Olsson och Ann-Sophie Rundberg meddelande att dom ej var valbara. 
Även Jan Lennartsson som valts till ordförande ställde sin plats till förfogande. Årsmötet beslutade att backa tillbaka 
till §18, val av ordförande. 
 
Val av ordförande för en tid av 1 år. 
Årsmötets förslag var Roine Lindberg. 
Årsmötet valde Roine Lindberg för en tid av 1 år. 
 
Val av två ledamöter för en tid av 2 år 
Årsmötets förslag var Susanne Lindberg och Rebecka Olsson Wallin. 
Årsmötet valde Susanne Lindberg och Rebecka Olsson Wallin för en tid av 2 år. 
 
Fyllnadsval av ledamot för en tid av 1 år 
Valberedningens förslag var Emma Möller. Emma Möller meddelade att hon ej var valbar. 
Årsmötets förslag var Anette Andersén. 
Årsmötet valde Anette Andersén för en tid av 1 år. 
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Val av suppleant för en tid av 1 år 
Valberedningens förslag var Torbjörn Andersson. Torbjörn Andersson var ej valbar. 
Årsmötets förslag var Charlotte Kempe. 
Årsmötet valde Charlotte Kempe för en tid för en 1 år. 
 
 
§20 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
Val av revisorer 
Valberedningens förslag var Silvana Carlén och Inger Hildegard. Inger Hildegard var ej valbar. 
Årsmötets förslag var Marianne Lindblom. 
Årsmötet valde Silvana Carlén och Marianne Lindblom för en 1 år. 
  
Val av revisorsuppleanter 
Valberedningens förslag var Trude Melgaard och Eva Nilsson. 
Årsmötet valde Trude Melgaard och Eva Nilsson för en tid av 1 år. 
 
§21 val av valberedning 
Årsmötets valde Kenneth Lindblom som sammankallande för en tid av 1 år. Daniel Stjärndahl som ledamot för en 
tid av 2 år. Helén Johansson som ledamot för en tid av 1 år. 
 
§22 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 - 21 
Årsmötet beslutade att punkterna 17 - 21 justeras omedelbart. 

 
§23 Motioner samt övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar innan 
årsmötet anmälts skriftligen till styrelsen 
Inga motioner har inkommit. 
 
§24 Stadgar/revidering 
Årsmötet beslutade att anta stadgarna efter genomgång av ändringarna. 
 
§25 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Innan årsmötes avslutades så överlämnades priset för Årets Hund till Susanne Lindberg. 
 
Mötets avslutande 
Mötesordförande överlämnade till nyvalda ordföranden som tackade för förtroendet och avslutat mötet med orden 
att han hoppas att det ska bli ett bra år och att samarbetet med medlemmarna ska bli gott. 
 

 
Protokollförare       Mötesordförande 
 
 
 
/Jessica Brunell/   /Carina Nilsson/ 
  t.o.m. §17  
 
 
 
/Susanne Lindberg/ 
  fr.o.m.  §18 
 
 
Justeras    
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/Gustav Olsson/      /Marita Edvardsson/ 


