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Pyrenéersällskapets 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 Johan Olsson tillfrågats och accepterat detta.  

Årsmötet beslutade att välja Johan Olsson till 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 Nina Danielsson 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 

  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 med att det har varit utlyst på hemsidan 

   och i medlemstidningen Patou.  

   Årsmötet beslutade att godkänna utlysandet av årsmötet. 

     

 

§ 7 Fastställande av dagordning 

   Årsmöte beslutade att fastställa dagordningen.  

 

§ 8 Årsredovisning, balans-och resultatredovisning, redogörelse för arbete med avelsfrågor 

samt revisorernas berättelse  

   Styrelsen redogjorde för årsredovisning samt balans- och resultatredovisning. 

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen.  

 

Styrelsen redogjorde för arbetet med avelsfrågor och det har under året löpt på med fokus på 

färdigställande av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier). Inga avelsfrågor har adresserats till avelsrådet.  
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Revisionsberättelsen, där revisorerna Ingela Sandström Mattisson och Jonas Ohlin rekommenderade att 

godkänna revisionen lästes upp av Ingela Sandström Mattisson. 

   Årsmötet beslutade att följa revisorernas rekommendation och godkände revisionen. 

 

 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut angående uppkommen  

vinst  eller förlust 

 

   Resultat- och balansräkning gicks igenom.  

   Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen samt att resultatet ska överföras på nästkommande 

räkenskapsår.  

    

 

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 

   Årsmötet 2015 hade inte givit styrelsen några uppdrag. 

  

 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

   Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, lämna ansvarsfrihet för Pyrenéersällskapets 

   styrelse för verksamhetsåret 2015. 

 

 

§ 12A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

 

§12B Beslut om årsavgifter för verksamhetsåret 2016 

   Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna hålls oförändrade: 

Enskild medlem: 275 kronor, familjemedlemskap 300 kr, kennelhänvisning 225 kronor. I kennelhänvisning 

ingår tre (3) provmedlemskap. Överstigande provmedlemskap kostar 75 kronor stycket.  

   Årsmötet beslutade att anta förslaget. 

 

§ 12C Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget. 

 

 

§ 13A Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter 

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av en ordförande, fyra (4) ordinarie ledamöter och två 
(2) suppleanter. 
Årsmötet beslutade att anta förslaget.  
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§ 13B 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. 

 

   Madelene Dunbergs uppdrag som ordinarie ledamot var över och hon har valt att ställa sin plats till 

förfogande.  

Nyval av ordinarie ledamot för en tid av två (2) år. Valberedningens förslag var Nina Danielsson. Inga 

andra förslag fanns. 

   Årsmötet beslutade att välja Nina Danielsson på en tid av två (2) år. 

 

För Karin Nilsson är mandatperioden över men hon har dock intresse av att sitta ännu en mandatperiod. 

Valberedningens förslag är att Karin Nilsson väljs som ordinarie ledamot på en tid på två (2) år. Inga 

andra förslag fanns.  

   Årsmötet beslutade att välja Karin Nilsson på en tid av två (2) år.  

 

Lotte Gerdt har under 2015 lämnat sitt uppdrag som ordinarie ledamot och hennes plats står därmed till 

förfogande.     

Fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år. Valberedningens förslag var Mikael Karlsson. Inga 

andra förslag fanns. 

   Årsmötet beslutade att välja Mikael Karlsson på en tid av ett (1) år. 

    

Louise Johansson uppdrag som suppleant var över och valberedningens förslag var att Louise Johansson 

väljs in som suppleant för ytterligare en mandatperiod på en tid på ett (1) år. Inga andra förslag fanns.  

Årsmötet beslutade att välja Louise Johansson på en tid av ett (1) år.    

 

Mikael Karlssons uppdrag som suppleant var över och valberedningens förslag var att Agnetha Karlsson 

väljs in som suppleant för en tid på ett (1) år. Inga andra förslag fanns.  

Årsmötet beslutade att välja Agnetha Karlsson på en tid av ett (1) år.    

    

Årsmötet beslutade om tjänstgöringsordningen för suppleanterna enligt följande: Louise Johansson sitter 

som 1e suppleant, och Agnetha Karlsson sitter som 2e suppleant.  

 

Gunilla Jämte är mitt i sin mandatperiod och sitter därmed kvar i styrelsen ytterligare ett år.  

    

 

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter    

Förslaget var att välja Ingela Mattisson och Marcus Åberg som revisorer. De är tillfrågade och accepterar 

uppdragen. Reviorssuppleanter har ej hittats.  

   Årsmötet beslutade att välja Ingela Mattisson och Marcus Åbergs som revisorer för en tid på ett (1) år 

samt att platserna för revisorssuppleanter får vara vakanta. 

 

 

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötets förslag var att välja Jessica Persson till ledamot i valberedningen. Inga andra förslag fanns. 

  Årsmötet beslutade att välja Jessica Persson för en tid av två (2) år, varav ett (1) år som 
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sammankallande.   

 

Li Samuelsson och Kristoffer Karlsson är mitt i sina mandatperioder och sitter därmed kvar som ledamöter 

i valberedningen ytterligare ett (1) år.  

 

 

  

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

   Mötessekreteraren gjorde ett utdrag som mötesordförande och de två (2) justeringsmännen skrev 

under. Årsmötet beslutade punkterna som omedelbart justerade. 

 

 

§ 17 Övriga ärenden 

   Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Dock fanns en proposition från styrelsen: 

 

Nya stadgar för Pyrenéersällskapet 

Enligt SKK ska specialklubbarna se till att samtliga anslutna rasklubbar ska ha identiska stadgar. SBHK 

har därför skickat typstadgar till PYS för antagande. Stadgarna fanns tillgängliga att läsa under årsmötet , 

ändringarna gicks igenom utan några ytterligare frågor.  

Styrelsens förslag var att anta de nya stadgar som SBHK skickat ut. 

Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna och de gäller därmed från dagens datum (2016-03-19).  

 

 

 

Avslutning 

 

Johan Olsson 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 

 

………………………………………                                        ……………………………………… 

Johan Olsson Pernilla Sandström, medlem 

Ordförande för årsmötet 

 

 

…………………………………... 

Nina Danielsson, medlem 


