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Protokoll fört vid Pyrenéersällskapet
årsmöte 2021-05-12
Via Zoom

Mötet öppnas.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades till 12 röstberättigade närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
Carina Nilsson SMHK 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 Gunilla Jämte och Jessica Persson.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Årsmötet beslutade att även de personer som inte var medlemmar hade närvaro-och yttranderätt.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet har utlysts i Patou nr.1/2021 samt på hemsidan och Facebook.
Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, revisorernas berättelse samt
styrelsens arbete med avelsfrågor gicks igenom och lades till handlingarna.
Inga avelsfrågor har kommit in till avelsrådet, men arbetet med RAS pågår. Svårt att få in data då
man inte längre får från försäkringsbolagen. Mötesordförande frågar om eventuell enkät, men
kan bli missvisande resultat på en sådan då man inte når alla.
Årsmötet godkände detta och det lades till handlingarna.
§ 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 förlusten
2019 och den uppkomna vinsten 2020 skulle överföras i löpande räkning. sign.

Årsmötesprotokoll 2021 sid 2(4)

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Årsmötet 2019 hade inte gett styrelsen något uppdrag.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att avgifterna för kommande verksamhetsår lämnas oförändrade.
Huvudmedlem 300 sek & Familjemedlem 100 sek
Årsmötet beslutade även att lägga till Valpköparmedlemskap till en kostnad av 150 sek.
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 sex ordinarie ledamöter
och 1 suppleant.
Val av ordförande
Valberedningens förslag var omval för Madelene Dunberg till ordförande för en tid av ett år.
Årsmötet valde Madelene Dunberg som ordförande för en tid av ett år.
Val av två ledamöter för en tid av två år.
Valberedningens förslag var
Omval av Maria Schwanborg
Omval av Håkan Ahlstrand
Årsmötet valde Maria Schwanborg och Håkan Ahlstrand till ordinarie ledamöter för en
tid av två år.
Mandattid kvar har Anna Dzialo, Karin Nilsson, Pernilla Sandström och Li Samuelsson.
Li Samuelsson ställer sin plats till förfogande.
Där föreslås fyllnadsval av Marita Fingal på ett år.
Årsmötet valde Marita Fingal till ordinarie ledamöter för en tid av ett år
Val av en suppleant för en tid av ett år
Valberedningens förslag var
Omval av Ida Paradis för en tid av ett år.
Årsmötet valde Ida Paradis för en tid av ett år. sign.
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§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Val av revisorer
Valberedningens förslag var omval för Silvana Carlén och Ingela Mattisson-Sandström för en
tid av ett år.
Årsmötet valde Silvana Carlén och Ingela Mattisson-Sandström som revisorer för en tid
av ett år.
Val av revisorssuppleant
Valberedningens förslag var nyval av Jessica Persson för en tid av ett år.
Årsmötet valde Jessica Persson till revisorssuppleant för en tid av ett år, en vakant plats
som revisorssuppleant.
§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Val av sammankallade ledamot i valberedningen
Valberedningens förslag var nyval av Stefan Davrin för en tid av ett år.
Årsmötet valde Stefan Davrin är sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.
Val av en ledamöter i valberedningen för en tid av två år samt en ledamot för en tid av ett år.
Valberedningens förslag var nyval av Lisbeth Alanne för en tid av ett år och
Gunilla Jämte för en tid av två år
Årsmötet valde Lisbeth Alanne för en tid av ett år och Gunilla Jämte för en tid av två år.
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.
Styrelsen föreslår att årsmötet antar de nya stadgarna från SMHK då alla rasklubbar ska ha
samma typstadgar.
Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna från SMHK sign.
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Årsmötets avslutande
Carina Nilsson tackade för ett väl genomfört årsmöte och lämnade över ordet till den valda
ordföranden som tackade för förtroende och avslutade årsmötet
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