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Protokoll fört vid Pyrenéersällskapet
årsmöte 2017-04-01
Plats: Bergsgården, Forshaga

Mötet öppnas.
Klubbens ordförande Björn Holst hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades till 15 röstberättigade närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
Valberedningens förslag Carina Nilsson valdes till ordförande för årsmötet.
§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Karin Nilsson som protokollförare.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
skall justera protokollet.
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Madelene Dunberg och Li Samuelsson.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Som icke medlem i klubben var endast vald mötesordförande närvarande.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet har utlysts i Patou nr.4/2016 samt på hemsidan. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen för årsmötet fastställdes till den dagordning som anges i klubbens stadgar.
§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, samt revisorernas berättelse
gick igenom och lades till handlingarna. Redogörelse för avelsfrågor fanns inte med.
Domarkonferensen- utvärdering finns på SBHK’s hemsida
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes enligt av styrelsen upprättade dokument.
Beslutade överföra enligt denna uppkomna förlusten i löpande räkning.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Årsmötet 2016 hade ej givit några uppdrag till styrelsen.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. sign.
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§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Till styrelsens förslag till verksamhetsplan fördes ytterligare en punkt.
- Uppfödarmöte ska hållas under året.
Med detta tillägg antogs verksamhetsplanen av årsmötet.
B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen förslog oförändrat, årsmötet förslog och beslutade att medlemsavgifterna ska vara
300 kronor per år för fullbetalande, 50 kronor per år för familjemedlem.
Övriga avgifter oförändrade: kennelhänvisning 225 kronor. I kennelhänvisning ingår tre (3)
provmedlemskap. Överstigande provmedlemskap kostar 75 kronor stycket.
Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att undersöka möjligheten att SKK att ta över
medlemhanteringen.
Årsmötet beslutade att styrelsen har mandat att genomföra att SKK övertar medlemshanteringen
om styrelsen anser att det är lämpligt.
C Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget.
§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 (i
stadgarna) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och
2 suppleanter.
Val av ordförande
Valberedningens förslag var omval för Björn Holst till ordförande för en tid av ett år.
Årsmötet valde Björn Holst som ordförande för en tid av ett år.
Val av två ledamöter för en tid av två år.
Valberedningens förslag var
Omval av Gunilla Jämte för en tid av två år.
Omval av Mikael Karlsson för en tid av två år.
Årsmötet valde Gunilla Jämte samt Mikael Karlsson till ordinarie ledamöter för en tid av
två år.
Mandattid kvar har Nina Danielsson samt Karin Nilsson.
Val av två suppleanter
Valberedningens förslag var
Omval av Agnetha Karlsson för en tid av ett år.
Nyval av Peggy Persson för en tid av ett år.
Årsmötet valde Agnetha Karlsson samt Peggy Persson för en tid av ett år.
Tjänstgöringsordning:
1. Agnetha Karlsson
2. Peggy Persson sign.
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§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Valberedningens förslag till revisorer var omval av Markus Åberg, årsmötet förslog nyval av
Susanne Lindberg
Årsmötet valde Markus Åberg samt Susanne Lindberg som revisorer för en tid av ett år.
Årsmötet förslog till revisorssuppleanter Roine Lindberg.
Årsmötet valde Roine Lindberg till revisorssuppleanter för en tid av ett år, en vakant plats som
revisorssuppleant.
§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet föreslog nyval för Madelene Duneberg, samt nyval för Anna Dzialo för en tid av ett år
Nyval av Louise Johansson för en tid av två år.
Årsmötet valde Madelene Dunberg som sammankallande för en tid av ett år.
Louise Johansson för en tid av två år samt Anna Dzialo för en tid av ett år.
§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
En omedelbar justering av § 13-15 beslutades att genomföras.
§ 17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar
innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt. Till
ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till
beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om årsmötet så beslutar, ärende tas upp till behandling men inte till beslut. Eventuella
reservationer, som önskas noteras i något ärende, skall avges skriftligt. Sådan reservation
skall göras i anslutning till beslutet i ärendet.
Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.
Övrigt som togs upp till diskussioner:
Kan man tillåta icke medlemmar att ställa ut mot exempelvis dubbel avgift?
NEJ, enligt regelverk från SKK.

Årsmötets avslutande
Carina Nilsson tackade för ett väl genomfört årsmöte och lämnade över klubban till ordförande
Björn Holst, som tackade för att han fått fortsatt förtroende att led PYS ytterligare ett år. sign.
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Diplom och rosetter för vinnande hundar under 2016 delades ut.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vi'skaly's Harlem Shake
Vi'skaly's Mumin
Vi'skaly's Kalle Kawazaki
Vi'skaly's Too- Ticki
Bam-Bellas Imperial Isidor
Vi'skaly's Snusmumrik
Vi'skaly's My Way Or No Way
Vi'skaly's A Fistful Of Fun
Chensespace Roi Pour Vi'skaly's
Vi'skaly's Sniff

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bam-Bellas Irresistible Impala
Rivergroves Makinghyssatt Vi'skaly's
Pyr-Angel-S Xena
Bam-Bellas Istella Brilliant
Vi'skaly's Ka Ata Killa Qui-Mu
Vi'skaly's Santa's Comet
Sayot´s Querida Quornelia
Rivergroves Sendsakyssto Vi'skaly's
Bam-Bellas Limited Edition
Sayot´s Quaremba Quabella

100
91
82
81
72
62
34
32
30
29
89
86
73
73
54
49
46
44
27
26

...................................................
/ Karin Nilsson /
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Justerare
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/ Li Samuelsson /
Justerare

