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                                 Protokoll fört vid Pyrenéersällskapet  

                årsmöte 2018-03-24  

                 Plats: Jönköping 

 
 

Mötet öppnas.  

Styrelseledamot Mikael Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 1 Justering av röstlängden. 

Röstlängden justerades till 3 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 Madelene Dunberg som protokollförare. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet. 

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Mikael Karlsson 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.4/2017 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. Revisorernas berättelse var endast undertecknad av en 

av revisorerna, och verksamhetsberättelsen var inte undertecknad av styrelsemedlemmarna.  

Revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen måste bli underskrivna, nyvalda styrelsen får 

ombesörja att detta görs. 

 

§ 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 2017 hade gett styrelsen i uppdrag att se om man ska ansluta sig till SKKs 

medlemshantering. Detta har gjorts och PYS kommer under 2018 att anslutas. sign. 
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§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§ 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 SEK per år för fullbetalande, 100 SEK per år för familjemedlem. Höjningen av 

familjemedlemskapen är på grund av att SKK debiterar PYS för samtliga medlemmar, inte bara 

huvudmedlem. Detta gör att provmedlemskap för valpköpare kostar 100 SEK. Se förslag 

gällande kennelhänvisning under §17.  

 

       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 

3 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 

Nyval av Maria Schwanborg. 

Omval av Nina Danielsson. 

 

Årsmötet valde Maria Schwanborg samt Nina Danielsson till ordinarie ledamöter för  

en tid av två år. 

 

Val av en ledamöter för en tid av ett år. 

Valberedningens förslag var 

Nyval av Peggy Persson. 

Årsmötet valde Peggy Persson till ordinarie ledamöter för en tid av ett år. 

 

Mandattid kvar har Gunilla Jämte.  

 

Val av två suppleanter för en tid av ett år 

Valberedningens förslag var 

Omval av Agnetha Karlsson för en tid av ett år. 

Nyval av Ida Paradis för en tid av ett år.  

Nyval av Maud Söderberg för en tid av ett år.                 

Årsmötet valde Agnetha Karlsson, Ida Paradis och Maud Söderberg för en tid av ett år. sign. 
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 Tjänstgöringsordning: 

 1. Agnetha Karlsson     

2. Ida Paradis 

3. Maud Söderberg  

 

§ 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 

Madelene Dunberg. 

 

Årsmötet valde Markus Åberg samt Madelene Dunberg som revisorer för en tid av ett år.  

  

Årsmötet förslog till revisorssuppleant Kristoffer Karlsson. 

 

Årsmötet valde Kristoffer Karlsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år, en vakant plats 

som revisorssuppleant. 

   

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

Årsmötet föreslog omval för Anna Dzialo på ett år samt nyval för Mikael Karlsson för en tid av 

två år.  Louise Johansson har ett år kvar i sitt uppdrag i valberedningen.  

Årsmötet valde Anna Dzialo som sammankallande för en tid av ett år samt Mikael Karlsson för 

en tid av två 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: 

 Förslaget från årsmötet är att styrelsen tar bort kostnaden för kennelhänvisningen och 

istället endast använder sig av medlemsavgiften så att alla uppfödare som betalar 

medlemsavgift är anslutna till klubben och visas på hemsidan och i PATOU.  

När medlemsregistret nu förs över till SKK så kommer de inte kunna hantera 

administrationen runt tre valpköparmedlemskap kostnadsfritt och resterande för 75 

kronor stycket. Valpköparmedlemskapen kostar nu 100 kronor stycket (se §12B).  

  Förslag att styrelsen sätter samman en utställningskommitté med CUA, styrelsemedlem 

och ett par övriga entusiaster. sign. 
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Årsmötets avslutande 

Carina Nilsson tackade för ett väl genomfört årsmöte och stängde sedan mötet.  

 

 

Diplom och rosetter för vinnande hundar under 2017 delades ut. 

 

 

 

 

 

 

...................................................  ......................................................... 

   / Madelene Dunberg /              / Carina Nilsson/ 

    mötessekreterare                           mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

.......................................................  .......................................................... 

     / Mikael Karlsson/                                        / Li Samuelsson / 

             Justerare                          Justerare 


