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DAGORDNING 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av vice 

ordförande. 

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 

årsmötesordföranden. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

13. A. Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter. 

      B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

      suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari anmälts till 

styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på 

årsmötet 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, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
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STYRELSEN UNDER 2019 
 

Ordförande:   Madelene Dunberg 

 

Vice ordförande:  Pernilla Sandström (ledamot) 

 

Sekreterare:   Karin Nilsson (ledamot) 

 

Ledamot:   Anna Dzialo 

Ledamot:                                   Li Samuelsson 

Ledamot:                                   Maria Schwanborg (kassör) 

Ledamot:  Håkan Ahlstrand 

 

1: e suppleant  Ida Paradis 

2: e suppleant  Frida Brynfors (avgick 2019-07-10) 

 

Revisor:  Silvana Karlén 

Revisor:  Ariana Karlén 

Revisorssuppleant: Ingela Mattisson 

 

Valberedning: Mikael Karlsson (sammankallande), övriga platser vakanta 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

MEDLEMMAR 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2019/2020 var totalt 82. Detta är en ökning på 10 medlemmar 

mot föregående årsskifte.   

ÅRSMÖTE 
Årsmötet för verksamhetsår 2018 hölls i Arlöv, 30 mars 2019. 8 röstberättigade medlemmar 

deltog. 

STYRELSEN 
Under verksamhetsåret har 9 styrelsemöten hållits. Styrelsearbetet har flutit på bra.  

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och kassör. Inga AU-beslut har fattats 

under verksamhetsåret.  

PATOU 
Fyra nummer av medlemstidningen PATOU har getts ut under 2019.  Arbetet har varit svårt då 

det inte finns något intresse från medlemmarna att vara med i redaktionen. Det har därmed 

varit väldigt svårt att få ihop våra nummer.   

ALMANACKA 
Pyrenéersällskapet har givit ut almanacka för 2020. Denna skickades ut under slutet av 

december och vi har även sålt almanackor till de som ville ha fler eller som inte är medlemmar. 

Samtliga trycka almanackor såldes.  

AVELSRÅD 
Avelsrådet har under år 2019 letts av Pernilla Sandström. Inga frågor har inkommit under året, 

men arbetet har påbörjats kring revidering av RAS.  

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 
Pyrenéersällskapet har under året anordnat en officiell rasspecial. 

Det var den traditionsenliga utställningen i Norje Boke den 3 augusti. Detta år var det 40-

årsjubileum och feedbacken kring utställningen var toppenbra! Domare för dagen var Guido 

Masimello från Italien och till utställningen var 80 hundar anmälda.  

Resultatet från utställningen ser ut enligt nedan.  

Bästa hane 1 (BIM) Nalzan De Bigerionnes Bästa tik 1 (BIR) Cerbillona De Alba De Los Danzantes 

Bästa hane 2 Arán Patou Von Traumberg Bästa tik 2 Vi’skaly’s Make Love Not War 

Bästa hane 3 Vi’skaly’s Kalle Kawazaki Bästa tik 3 Joquibaz Perle Ar-Ja 

Bästa hane 4 Ströndafjorden’s Naissance 

D’Lillen 

Bästa tik 4 Vi’skaly’s Deja Food 



6 
 

Under utställningshelgen hade våra besökare även möjlighet att göra det franska mentaltestet 

Test de Comportemante då vi hade Alan Pecault från den franska klubben på plats då han dömt 

pyrrarna på söndagens utställning. Totalt deltog 6 hundar på testet och samtliga fick godkänt.  

Pyrenéersällskapet vill tacka alla medlemmar som hjälpt till att göra vår rasspecial så trevlig och 

välfungerande. En stor eloge till er! Vi vill även passa på att tacka alla som hjälpte till med 

sponsring av priser till både utställning och lotterier.  

VALPHÄNVISNING 
Li Samuelsson är Pyrenéersällskapets valphänvisare och hon har under året gjort ett bra jobb 

med att svara på frågor från valpintressenter. Information gällande födda och planerade kullar 

sker även via klubbens hemsida och genom PATOU i de fall denna information skickas till 

klubben. 

HEMSIDAN 
Håkan Ahlstrand har under året agerat webmaster för hemsidan www.pyreneersallskapet.se  

PYS-ARTIKLAR 
Shopen har under året skötts av Madelene Dunberg. Shopen var även tillgänglig under 

rasspecialen i Norje Boke. 

RAS (RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER) 
Såväl RAS som utlåtande från SKK finns tillgängligt på hemsidan.  

 

 

 
  

http://www.pyreneersallskapet.se/
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ÅRETS HUND 2019 
Årets mestvinnande pyrenéerhund 2019 är 

Vi’skaly’s Make Love Not War 

 
Hanarna 

   
Tikarna  

 
1 Vi’skaly’s The Special One 94 

 

1 Vi’skaly’s Make Love Not War 103 

2 Bam-Bellas Key To Success 82 

 

2 Cerbillona De Alba De Los Danzantes 92 

3 Vi’skaly’s Too-Ticki 79 

 

3 Vi’skaly’s Deja Food 73 

4 Nalzan De Bigerionnes 71 

 

4 Ströndafjorden’s Lova 69 

5 Vi’skaly’s Kalle Kawazaki 68 

 

5 Bam-Bellas Look At Me Now 61 

6 Sayot’s Pipo Paleo 52 

 

6 Vi’skaly’s Chaminou 53 

7 Fjordvaktarens I Know I Am 46 

 

7 Vi’skaly’s Flower Power 41 

8 Sayot’s Tors-Ten 34 

 

8 Joquibaz Perle Ar-Ja 35 

9 Vi´skaly´s St Elmo’s Fire 32 

 

9 Elsa 32 

10 

Ströndafjorden’s Naissance D’Lillen / 

Vi’skaly’s Don’t Worry Be Happy 31 

 

10 Catchet Patou Del l’Orri 31 

 

Pyrenéersällskapet gratulerar alla placerade till en fin prestation!  

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2020 
 

 Målet är att utveckla hemsidan (www.pyreneersallskapet.se) och göra den intressant och 

levande, gärna med fler bilder och en löpande uppdatering av Årets Hund. 

 

 Pyrenéersällskapet skall anordna en officiell rasspecial under 2020, 1 augusti i Norje 

Boke. Kontrakterad domare är Rafael Escar Tabueña från Spanien.  

 

 Ersätta medlemstidningen PATOU med nyhetsbrev eller liknande 

 

 Styrelsen skall anordna minst ett medlemsmöte under 2020 

 

 Tävlingen Årets Hund skall fortsätta arrangeras. 

 

 Målet är att ge ut en almanacka inför 2021 baserad på bilder inskickade av medlemmar 

och icke medlemmar.  

 

 Styrelsens ordförande ska delta på ordförandekonferens som anordnas av SBHK.  

 

 Om lämpliga utbildningar anordnas ska styrelsen delta även på dessa. 

 

 Styrelsen skall aktivt arbeta för att öka medlemsantalet.  
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ÅRSREDOVISNING- SE SEPARAT BILAGA 
 

 

 

 
FÖRSLAG TILL RAMBUDGET VERKSAMHETSÅR 2020 
 

Medlemsavgifter 
    - enskild medlem 19500 

   - familjemedlem 1700 
   - medlemsavgift SBHK 

 
-4 500 

 -  medlemshantering SKK 
 

   -2 000 
 

    

    Utställning Norje Boke 
    - anmälningsavgifter 10 000 

   - lotteri 9 000 
   - lördagens festligheter 6 000 -3 000 

  - café  6 000 -4 000 
  - priser 

 
-2 500 

  - funktionärer 
 

-13 000 
  - SBHK 

 
-5 000 

 

    PYS-shop 
    - PYS-artiklar och almanacka 3 000 -2 000 

   
   

    Övriga kostnader 
     
    - årsmöte 
 

-3 000 
  - försäkring, program, bank 

 
      -7 000 

  - porto 
 

-1 000 
  - eventuella konferenser SBHK 

 
-4 000 

 

    Övriga intäkter 
     

   

    BUDGETERAT RESULTAT 55 200 -51 000 4 200 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  
 

Från stadgarna: Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt 

minst en eller högst fyra suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter 

för två år samt suppleanter för ett år.  

Valberedningens förslag är att välja en ordförande, en ledamot och en suppleant så att 

styrelsen tillsammans med de som har uppdrag kvar består av åtta personer.  

 

Valberedningens förslag till ordförande för ett (1) år är Madelene Dunberg. 

Ledamot Maria Schwanborg har suttit sin mandatperiod men har visat intresse för fortsatt 

styrelsearbete. Valberedningens förslag är att välja Maria Schwanborg som ordinarie ledamot på 

en tid av två (2) år. 

Suppleant Ida Paradis mandatperiod är slut och hon är inte intresserad av fortsatt arbete i 

styrelsen. Valberedningens förslag är att välja Mimmi Altered som suppleant på en tid av ett (1) 

år. 

 

Karin Nilsson, Pernilla Sandström, Li Samuelsson, Håkan Ahlstrand och Anna Dzialo är mitt i 

sina mandatperioder och sitter därmed kvar i styrelsen i ytterligare ett (1) år. 

 

Revisorer:  

Valberedningen föreslår omval av Silvana  och Ariana Carlén för en period av ett (1) år. Båda  

är tillfrågade och accepterar uppdraget.  

 

Revisor   omval 1 år   

Revisor  omval 1 år   

 

Valberedningen föreslår omval av Ingela Mattisson- Sandström för en period av ett (1) år. 

Ingela är tillfrågad och accepterar uppdraget.  

 

Revisorssuppleant  omval 1 år   

Revisorssuppleant  nyval 1 år  vakant 
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Valberedning: 

Från stadgarna: Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska 

ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.

  

Mikael Karlsson har varit den enda invalda medlemmen i valberedningen och hans uppdrag är 

nu slut. Mikael är inte intresserad av att fortsätta med uppdraget.  

 

 
1 ledamot (sammankallande) nyval 1 år  Förslag: Eva Davrin 
1 ledamot   nyval 2 år   vakant 

1 ledamot   nyval 2 år   vakant 

 

Eva Davrin är tillfrågad och accepterar uppdraget.  

I skrivande stund finns inga fler förslag.  

 

ÖVRIGA ÄRENDEN  
 

Nya stadgar till följd av namnändring av specialklubben (SBHK  SMHK). Se bilaga 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar de nya stadgarna från SMHK. 

 

 

 

 
 

 

 


