Pyrenéersällskapet
Protokoll årsmöte
2013-03-31, kl:12.30 på Kistamässan i Sthlm
Protokollförare: Madelene Dunberg
PYS ordförande Björn Holst hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 1 Justering av röstlängd
På årsmötet deltog 12 röstberättigade.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet. Medlemsplikt för mötesordföranden föreligger ej.
Som mötesordförande hade Roine Lindberg tillfrågats och accepterat detta. Årsmötet beslutade att välja
Roine Lindberg som ordförande för mötet.

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Styrelsen anmälan var Madelene Dunberg att föra protokoll vid mötet.

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Magnus Olsson och Pernilla Sandström 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: Alla närvarande var medlemmar och hade därmed närvaro- och 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.

§ 7 Fastställande av dagordning
Årsmöte beslutade: Dagordningen var ok, och fastställdes därmed.

§ 8 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 lästes igenom, godkändes och lades därefter till
handlingarna.
Verksamhetsplanen för 2013 lästes också igenom och godkändes.

§ 9 Styrelsens årsredovisning och föredragning av Revisionsberättelsen
Preliminär resultatrapport beskrevs av PerArne som varit kassör i PYS för 2012, och han kunde
konstatera att klubben låg bra till ekonomiskt.
Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen.
Revisionsberättelsens slutsats lästes upp av mötesordförande och revisorn Susanne Thells
rekommenderade att godkänna revisionen.
Årsmötet beslutade att följa revisorns rekommendation och godkände revisionen.
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§ 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 vinsten på 14 782,72 ska överföras på nästkommande räkenskapsår.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Årsmötet 2012 hade inte givit styrelsen några uppdrag

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, lämna ansvarsfrihet för Pyrenéersällskapets
styrelse för verksamhetsåret 2012.

§ 13 Beslut om årsavgifter för verksamhetsåret 2013.
Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna hålls oförändrade
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 Björn Holst.
Inga andra förslag fanns.
Årsmötet beslutade att välja Björn Holst som styrelseordförande, för en tid av ett (1) år.
Omval på 2 år som ordinarie ledamot. Valberedningens förslag var Magnus Olsson.
Årsmötet beslutade att välja Magnus Olsson för en tid av två (2) år.
Nyval av ordinarie ledamot för en tid av två (2) år.
Valberedningens förslag var Johnny Jönsson.
Årsmötet beslutade att välja Johnny Jönsson på en tid av två (2) år.
Eftersom Jonas Werkelin lämnat styrelsen med ett (1) års uppdrag som ordinarie ledamot kvar behövs
ett fyllnadsval för hans plats. Valberedningens förslag var Pernilla Sandström.
Årsmötet beslutade att välja Pernilla Sandström för en tid av ett(1) år.
Eftersom Daniel Norrlids uppdrag var slut och han valde att inte fortsätta som suppleant så behövdes en
ny suppleant. Valberedningens förslag var att Stina Johansson väljs in som suppleant för en tid på två (2)
år.
PerArne som har ett år kvar som suppleant sitter som 1e suppleant, och Stina sitter som 2e suppleant.
Madelene Dunberg har ett år kvar som ordinarie ledamot.
Årsmötet beslutade således att välja 1 ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter, vilket enligt stadgarna
är minsta möjliga antal. Anledningen till detta är det låga intresset att vara en del av styrelsen.
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§ 15 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
Valberedningens förslag var Daniel Norrlid som revisor och Jonas Ohlin som revisorssuppleant.
Årsmötet uppmärksammades dock av mötesordförande om att PYS ska ha två revisorer. Förslag uppkom
att Marcus Åberg väljs in som revisorssuppleant och att Jonas Ohlin väljs in som revisor.
Årsmötet beslutade att välja Daniel Norrlid och Jonas Ohlin som revisorer för en tid på ett (1) år, samt
Marcus Åberg som revisorssuppleant för en tid på ett (1) år.

§ 16 Val av tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningens kommitté inför
årsmötet 2013.
Valberedningen hade inget förslag.
Årsmötets förslag var: Li Samuelsson, Camilla Sjögren och Ingela Mattisson- Sandström.
Årsmötet beslutade att välja Li Samuelsson för en tid på 2 år, varav ett år som sammankallande samt
Camilla Sjögren och Ingela Mattisson-Sandström för en tid av 1 år

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
Mötessekreteraren gjorde ett utdrag som Mötesordförande och de två (2) justeringsmännen samt
mötesordförande skrev under. Årsmötet beslutade punkterna som omedelbart justerade.

§ 18 Övriga ärenden
Två (2) motioner har inkommit .
Motion 1
Motion inskickad ifrån Conny Rhedin, Horla,Stenlid2,44795 Vårgårda
********
Gällande punkt "Övriga frågor" i årsmötesprotokoll.
Undertecknad motsätter sej borttagandet av den föreningstekniskt obligatoriska punkten "Övriga frågor" i
årsmötes protokoll.
Att låta alla röstberättigade medlemmar få chansen att fråga eller komma med synpunkter på föreningens
handlande i olika händelser/beslut, borde och rent föreningstekniskt sett vara en självklarhet.Då denna
punkt lyftes bort ur senaste årsmötes protokollet så hänvisades medlemmar med sina ev frågor kanske
direkt till styrelsen, till ingenting. Dom fick inte chansen att säga sin mening och styrelsen uppfattades ha
lyft denna punkt enbart i syfte att inte kunna ställas inför frågor, påståenden. Ur min synvinkel som
medlem i PYS så borde det vara en självklarhet att jag skall få möjlighet att få direkt information ifrån
personer sittande eller som har suttit i styrelsen den gångna perioden. För mej som medlem i PYS så kan
jag varken få dementi eller upplysning på mina ev frågor som jag har via denna punkt i årsmötes protokoll,
eller via någon punkt i dagsläget.
Jag yrkar på att punkten "Övriga frågor" omedlebart återförs som en obligatoriskt punkt i alla
årsmötesprotokoll med omedelbar verkan. Helt enligt föreningstekniska och helt i linje med SKK.s
arbete för demokratisk ordning och helt enligt medlemmar rättigheter gentemot en förening.
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Medlem

Styrelsens kommentar: Övriga frågor finns enligt SKKs och därmed PYS stadgar inte med i dagordningen.
Övriga ärenden, vilka finns med, behandlades under förra årsmötet helt enligt stadgarna. Då inga ärenden
(förutom motioner) skickats in senast fyra veckor innan årsmötet fanns det inga ärenden att behandla.
Styrelsen anser att motionen bygger på ett missförstånd.
Styrelsens förslag: Enig styrelse yrkar på att årsmötet avslår motionen
Årsmötet beslutade att avslå motionen

Motion 2- inkommen från Sven-Olov Gustavsson, medlem.
Motion rörande Pyrenéersällskapets tävling om åretshund (Mestvinnande Pyrenéer):
Tävlingen åretshund infördes av Pyrenéersällskapets styrelse på mitten av 90-talet. Tanken var att främja
och synliggöra utbredningen av Pyrenéerhunden allt i enlighet med PYS:s, SKK:s och Specialklubben:s (
Tidigare SSD i dag SBHK) gemensamma mål
Från starten omfattades ALLA utställda Pyrenéerhundar i hela landet och var så i många år.
Jag menar att det ligger i Pyrenéersällskapets ansvar att ”visa” utbredning och kvalitet på alla
Pyrenéerhundar som tävlar i landet, också de utländska. I ett led att främja rasens kvaliteter är
Pyrenéersällskapets medverkan, delaktighet viktig, rasklubben är mycket av rasens ”ansikte” utåt. Ett
helhetstänkande som omfattar alla visar i högsta grad att Pyrenéersällskapet önskar delta aktivt i arbetet
för Pyrenéerhunden även i framtiden.
Motion:
Pyrenéersällskapets tävling Årets hund .
Detta är Sveriges officiella lista på årets mestvinnande pyrenéerhundar. I listan återges samtliga hundars
poäng beräknat på samtliga officiella svenska utställningar. Endast de hundar vars ägare är medlemmar i
Pyrenéersällskapet kan tillgodoräkna sig sin poäng och deltaga i tävlingen Årets Hund.
Föreslås ändrad till:
Pyrenéersällskapets tävling Årets hund .
Detta är Sveriges officiella lista på årets mestvinnande pyrenéerhundar. I listan återges samtliga hundars
poäng beräknat på samtliga officiella svenska utställningar. Alla kan tillgodoräkna sig sin poäng och
deltaga i tävlingen Årets Hund.

Styrelsens kommentar: Styrelsen anser att om man vill ta del av klubbens fördelar ska man inte samtidigt
ställa sig utanför klubben. Dessutom premieras vinnarna med rosetter och diplom, vilket bekostas med
hjälp av medlemsavgifter, vilket ytterligare förstärker styrelsens åsikt om att man ska vara medlem för att
dra nytta av klubbens fördelar.
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Styrelsens förslag: Enig styrelse yrkar på att årsmötet avslår motionen
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Övriga ärenden: Under årsmötets gång uppmärksammades diverse formaliafel i stadgarna.
Följande förslag uppkom:
- Att under §6 Mom 2, punkt 12: …ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter ändra till …ansvarsfrihet
för styrelsen då det ska beslutas om ansvarsfrihet för hela styrelsen.
- Att under §7 Mom 3: ”varje år väljs en ordförande, två ledamöter och en suppleant för en tid av två
år” ändra till ”varje år väljs en ordförande, minst två ledamöter och minst en suppleant för en tid av
två år” för att det ska bli korrekt.
Årsmötet beslutade enhälligt att ovanstående korrigeringar av formalia ska göras.

Avslutning
Roine Lindberg tackade för sig och lämnade över till den omvalde ordföranden Björn Holst som tackade
för fortsatt förtroende och avslutade mötet.
Vid protokollet

………………………………………
Madelene Dunberg

Justeras

………………………………………
Roine Lindberg
Ordförande för Årsmötet

…………………………………...
Pernilla Sandström medlem

………………………………………
Magnus Olsson, medlem

