ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte

Datum
2012-03-18

Plats
Sydskånska kennelklubben, Arlöv

Protokollförare
Rose-Marie Parkhed

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 1 Justering av röstlängd
På årsmötet deltog 35 röstberättigade. + 1 som kom vid punkt 6. = 36 st röstberättigade.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet. Medlemsplikt för mötesordföranden föreligger ej.
Som mötesordförande hade Lennart Hornemark tillfrågats och accepterat detta.
§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Rose-Marie Parkhed att föra protokoll vid mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Johan Olsson och Staffan Parkhed till att räkna röster vid behov, och, att
jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar. Särskilda regler gäller personer enligt
paragraf 6 mom 4 i stadgarna.
Årsmötet beslutade: Icke medlemmar får närvara och har yttranderätt.
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Fråga om årsmötet var behörigt utlyst, besvarades av styrelsen att det har varit utlyst på hemsidan
och i medlemstidningen Patou.
Årsmötet beslutade att godkänna utlysandet av årsmötet.
1 medlem kom in till mötet. Årsmötet är nu 36 röstberättigade.
§ 6.1 Ett brev till årsmötet.
I början av årsmötet lämnades det in ett brev angående val av styrelsemedlemmar. Enligt mötesordförande skulle detta ha varit inlämnat några veckor innan årsmötet för att det skulle bli behandlat av
årsmötet. Brevet lades till handlingarna.
§ 7 Fastställande av dagordning
Årsmöte beslutade: Dagordningen var OK.
§ 8 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 lästes upp, godkändes, lades
därefter till handlingarna.
Verksamhetsplanen lästes också upp och godkändes.
§ 9 Styrelsens årsredovisning och föredragning av Revisionsberättelsen
Preliminär resultatrapport lästes upp av Daniel som varit kassör i PYS för 2011, och han kunde
konstatera att klubben låg bra till ekonomiskt.
Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen.
Revisionsberättelsen lästes upp av mötessekreteraren och revisorn Susanne Thells rekommenderade
att godkänna revisionen.
Årsmötet beslutade att följa revisorns rekommendation och godkände revisionen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut angående uppkommen vinst
eller förlust.
Resultat- och balansräkning gicks igenom av mötesdeltagarna.
Årsmötet godkände resultat och balansräkningen.
Årsmötet beslutade även att styrelsen skulle fritt använda uppkommen vinst till klubbens/styrelsens
aktiviteter.
§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Årsmötet beslutade att styrelsen skött sina uppdrag väl.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, lämna ansvarsfrihet för Pyrenéersällskapets
styrelse för verksamhetsåret 2011..
§ 13 Beslut om årsavgifter för verksamhetsåret 2012.
Styrelsen förklarade hur det nya systemet skulle fungera (samgående med SBHK) där Pys ska betala in
50:-/ medlem och 5:-/familjemedlem. Den nya medlemskostnaden blir 275:-/huvudmedlem. 300:- som
Familj. Och som utländsk medlem 300:- huvudmedlem, som familj 325:-. Detta kommer att träda i kraft
2013. Då blir man automatiskt medlem i SBHK också.
Årsmötet beslutade att anta förslaget
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag till Ordförande för ett (1) år var Jonas Werkelin.
Det kom upp ett annat namn på årsmötet, Björn Holst.
Årsmötet beslutade att välja Björn Holst som styrelseordförande, för en tid av ett(1) år.
Fyllnadsval på ett (1) år till ordinarie ledamot. Valberedningens förslag var Magnus Olsson.
Årsmötet beslutade att välja Magnus Olsson för en tid av ett (1) år.
Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.
Valberedningens förslag var Madelene Dunberg och Daniel Norrlid. Daniel avböjde av personliga skäl
på mötet. Jonas Werkelin namn kom upp istället.
Årsmötet beslutade att välja Madelene Dunberg och Jonas Werkelin på en tid av två(2) år.
Eftersom Magnus Olsson valdes till ordinarie ledamot på ett(1) år, så behövs det ett fyllnadsval
som suppleant på en tid av ett(1) år. Valberedningens förslag var Thomas Pettersson. Daniel Norrlids
namn kom upp på mötet.
Årsmötet beslutade att välja Daniel Norrlid som suppleant för en tid av ett(1) år.
Det har kommit in flera intresseanmälningar angående styrelsearbete, så valberedningens förslag är att
utöka antalet suppleanter i styrelsen.
Årsmötet beslutade att utöka antalet suppleanter i styrelsen till tre(3) st.
Valberedningens förslag var Jonny Jönsson till suppleant, och lämnade till årsmötet att föreslå ett namn.
Årsmötet beslutade att välja Jonny Jönsson och Per-Arne Fredriksson till suppleanter för en tid av två(2)
år. Ordningen på dessa blev Per-Arne nr.1, Jonny nr.2 och Daniel som 3dje suppleant.

§ 15 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
Valberedningens förslag är omval av revisor Susanne Thell och som revisorsuppleant Staffan Parkhed.
Årsmötet beslutade att välja Susanne Thell som revisor för en tid av ett år och att välja om Staffan
Parkhed som revisorsuppleant på 1 år.

§ 16 Val av tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningens kommitté inför
årsmötet 2012.
Årsmötets förslag var: Helene Fridlund, Jonas Olin och Rose-Marie Parkhed.
Årsmötet beslutade att välja Helene Fridlund, Jonas Olin och Rose-Marie Parkhed för en tid av 1 år
med Jonas Olin som sammankallande.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
Mötessekreteraren gjorde ett utdrag som Mötesordförande och de två(2) justeringsmännen skrev under.
§ 18 Övriga ärenden
Tre(3) motioner har inkommit från Pernilla Sandström:
Motion 1
Krav på medlemskap för uppfödare hänvisade av klubben
Motionär: Pernilla Sandström, enskild medlem och uppfödare
För att få kennelhänvisning via Pyrenéersällskapet är det krav på medlemskap. I dagens läge förekommer
det dock att uppfödare tar del av klubbens kennelhänvisning utan att samtliga delägare i kenneln är
medlemmar i klubben. Jag anser att detta sänder ett högst tvetydigt budskap då uppfödarna tar del av
klubbens fördelar samtidigt som de väljer att ställa sig utanför klubbens verksamhet. I klartext anser jag
det vara illojalt mot klubben att som uppfödare ta del av kennelhänvisningen samtidigt som kenneln delvis
aktivt väljer att ej vara medlem.
Min åsikt är att motionen ligger i linje med Svenska Kennelklubbens regler, då alla som registrerar en
valpkull och tar del av Svenska Kennelklubbens fördelar måste vara medlem och då även ta del av
skyldigheterna.
Principiellt anser jag det vara utan betydelse om medlemskapet är i form av enskilt medlemskap eller
familjemedlemskap, då motionens huvudsakliga önskan är att de kennlar Pyrenéersällskapet hänvisar
skall ägas av personer som väljer att stötta klubben.
Yrkande: Jag förslår att årsmötet beslutar om att samtliga delägare i en kennel måste vara
medlemmar (enskilda medlemmar eller familjemedlemmar) i Pyrenéersällskapet för att ta del av
klubbens kennelhänvisning.

Styrelsens kommentar: Då Pyrenéersällskapet ämnar följa Svenska Kennelklubbens regler och
rekommendationer i samtliga uppkomna situationer anser styrelsen att årsmötet bör bifalla motionen.
Styrelsens förslag: Enig styrelse föreslår att årsmötet bifaller motionen.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Motion2
Krav på medlemskap för ägare till hundar på ”Årets Hund”
Motionär: Pernilla Sandström, enskild medlem och uppfödare
För att få deltaga i Pyrenéersällskapets tävling ”Årets Hund”, är det krav på medlemskap. I dagens läge
förekommer det dock att hundar är med på listan utan att samtliga delägare är medlemmar i klubben. Jag
anser att detta sänder ett högst tvetydigt budskap då ägarna till hunden tar del av klubbens fördelar
samtidigt som de väljer att ställa sig utanför klubbens verksamhet.
Principiellt anser jag det vara utan betydelse om medlemskapet är i form av enskilt medlemskap eller
familjemedlemskap, då motionens huvudsakliga önskan är att de hundar Pyrenéersällskapet premierar
skall ägas av personer som väljer att stötta klubben.
Yrkande: Jag förslår att årsmötet beslutar om att en hunds samtliga delägare måste vara
medlemmar (enskilda medlemmar eller familjemedlemmar) i Pyrenéersällskapet för att ta del av
klubbens tävling ”Årets Hund”.

Styrelsens kommentar: Då Pyrenéersällskapet ämnar följa Svenska Kennelklubbens regler och
rekommendationer i samtliga uppkomna situationer anser styrelsen att årsmötet bör bifalla motionen.
Styrelsens förslag: Enig styrelse föreslår att årsmötet bifaller motionen.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Motion 3
En hemsida utan gästbok och forum
Motionär: Pernilla Sandström, enskild medlem och uppfödare
I Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens protokoll utläses att Pyrenéersällskapets styrelse har råtts att
ta bort gästboken från hemsidan. Jag anser detta vara ett klokt råd med grund i att gästböcker, fora och
andra interaktiva inslag på officiella klubbsidor gång på gång missbrukas och föranleder upprörda känslor.
Mina fyra huvudargument är följande:
Min åsikt är att det är fullständigt omöjligt att hålla ovan nämnda funktioner fria från personangrepp,
elakheter och förtal. I många gästböcker och fora är det ett faktum att ett fåtal personer lyckas sätta en
bitter ton och negativ prägel på en annars högt uppskattat hemsida, något som definitivt inte lockar fler
medlemmar till klubben.
För att upprätthålla en levande hemsida anser jag det vara viktigt att styrelsen aktivt arbetar med löpande
uppdateringar, något jag tror blir lättare om de slipper den negativa tonen i gästboken och kan fokusera
på det uppdrag de fått.
I de fall det argumenteras för att ovan nämnda funktioner är det enda sättet att komma i kontakt med
klubbens styrelse, anser jag att det är fel. Kontakt med styrelsen i Pyrenéersällskapet kan istället tas
brevledes, via telefon eller via e-post.
Gratulationer, lyckönskningar och övriga trevliga inslag på gästboken är numera representerade på andra
fora såsom olika hundfora och facebook. Pyrenéersällskapet har dessutom en trevlig klubbtidning dit
medlemsmaterial i form av historier, frågor och annat är varmt välkommet.
Yrkande: Jag förslår att årsmötet beslutar om att Pyrenéersällskapet inte skall ha interaktiva inslag
såsom gästbok och forum på hemsidan.

Styrelsens kommentar: Styrelsen anser att Pyrenéersällskapet måste vidareutveckla möjligheten att
kontakta styrelsen. Vi anser vidare att motionen gör det klarare för medlemmarna hur de skall kontakta
styrelsen. Vi vill undvika de negativa inslag vilka förekom i den förra gästboken på www.pys.se.
Styrelsens förslag: Enig styrelse föreslår att årsmötet bifaller motionen.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Avslutning
Lennart Hornemark tackade för sig och lämnade över till den nye ordföranden Björn Holst som tackade för
förtroendet och berättade om sig själv och vad han hade för tankar ang. PYS. Bl a. att jobba för att ena
klubben igen! Och avslutade mötet.

Vid protokollet

………………………………………
Rose-Marie Parkhed

Justeras

………………………………………
Lennart Hornemark
Ordförande för Årsmötet

…………………………………...
Staffan Parkhed, medlem

………………………………………
Johan Olsson, medlem

