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Protokoll fört vid Pyreneiska Mastiffklubbens
ordinarie årsmöte den 14 mars 2020
i Jönköping

Roine Lindberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat,
1. Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades och totalt 10 röstberättigade medlemmar var närvarande på årsmötet.
2. Val av ordförande för mötet.
Helén Johansson valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Jessica Brunell som protokollförare för mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De
valda justerarna är dessutom rösträknare.
Till justerade av mötesprotokollet, tillika rösträknare, valdes Jesper Alverönn och Johan
Eriksson Olsson
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Alla närvarade på mötet var medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet har blivit utlyst på klubbens hemsida, facebooksida, instagramkonto samt i klubbens
tidning. Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.
9. 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,
1 857:85, skulle överföras i löpande räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen
Styrelsen fick i uppdrag att under året skicka ut en hälsoenkät till alla PM-ägare i Sverige.
Styrelsen har jobbat fram en hälsoenkät som kommer ligga på klubbens hemsida.
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.sign.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 gicks igenom och godkändes av
årsmötet
B. 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.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Budgeten för verksamhetsåret 2020 gicks igenom och godkändes av årsmötet
13. A. Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter.
Valberedningens förslag var 4 ledamöter och 2 suppleanter.
Årsmötet beslutade att sammansättningen ska vara 4 ledamöter och 2 suppleanter.
B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av ordförande för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag var omval av Roine Lindberg.
Årsmötet valde Roine Lindberg för en tid av 1 år
Val av två ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningens förslag var omval av Jessica Brunell och Anette Andersén.
Årsmötet valde Jessica Brunell och Anette Andersén för en tid av 2 år.
Val av två suppleanter samt deras tjänstgöringsordning för en tid av 1 år
Valberedningens förslag var nyval av Malin Heijerdahl och omval av Charlotte Kempe.
Årsmötet valde Malin Heijerdahl och Charlotte Kempe för en tid av 1 år.
Suppleanters tjänstgöringsordning
1. Malin Heijerdahl
2. Charlotte Kempe
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Valberedningens förslag var Silvana Carlén och Marianne Lindblom.
Årsmötet valde Silvana Carlén och Marianne Lindblom som revisorer för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag var Trude Melgaard och Johan Eriksson Olsson.
Årsmötet valde Trude Melgaard och Johan Eriksson Olsson som revisorssuppleanter för en
tid av 1 år.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Årsmötets valde Helén Johansson för en tid av 2 år och Kenneth Lindblom
för en tid av 1 år.
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Daniel Stjärndahl har 1 år kvar och valdes som sammankallande
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13– 15.
Årsmötet beslutade att punkterna 13-15 justeras omedelbart.

Sign.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari
anmälts till styrelsen.
Inga motioner han inkommit.
Tre propositioner hade inkommit från styrelsen
1. Gällande valpmedlemskap
Årsmötet biföll propositionen.
2. Gällande BPH Årets hund
Årsmötet biföll propositionen.
3. Gällande ekonomisk redovisning
Årsmötet biföll propositionen.
4. Förlag till nya stadgar hade inkommit då specialklubben ändrat namn.
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna stadgarna.
Mötesordförandelämnade därmed över till ordförande.
Ordförande delade ut pris för Årets hund 2019 till Susanne Lindberg som ägare till Xume de Xumendi
Mötet avslutades av ordförande Roine Lindberg som tackade för fortsatt förtroende.
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