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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 2021 
 

Ordförande:   Madelene Dunberg 

 

Vice ordförande:  Pernilla Sandström   

 

Sekreterare:   Karin Nilsson   

Kassör  Maria Schwanborg 

Ledamot:   Anna Dzialo 

Ledamot:                                   Li Samuelsson 

Ledamot:  Håkan Ahlstrand 

Ledamot:  Marita Fingal 

 

Suppleant:   Ida Paradis 

 

Revisor:  Silvana Carlén 

Revisor:  Ingela Mattisson  

Revisorssuppleant: Jessica Persson 

 

Valberedning: Stefan Davrin (sammankallande), Gunilla Jämte & Lisbeth Alanne 

 

Utställningskommitté:  

Madelene Dunberg, sammankallande från styrelsen 

Övriga styrelsedeltagare deltar  

Avelskommitté:  

Pernilla Sandström, sammankallande från styrelsen.  

Övriga styrelsedeltagare deltar   
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

MEDLEMMAR 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2021/2022 var totalt 100. Detta är en ökning på 17 medlemmar 

mot föregående årsskifte.   

EKONOMI 

Pyrenéersällskapet gjorde 2021 ett negativt resultat på -3644,22 kronor. Styrelsen föreslår att 

resultatet förs över på löpande räkning. 

ÅRSMÖTE 
Årsmötet för verksamhetsår 2019 och 2020  hölls digitalt den 12 maj 2021. 12 röstberättigade 

medlemmar deltog. 

STYRELSEN 
Under verksamhetsåret har 7 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 2021.  Redaktören Lisbeth Alanne 

har producerat fina nummer med trevligt och uppskattat innehåll. Styrelsen tackar för den fina 

insatsen och engagemanget!  

ALMANACKA 
Pyrenéersällskapet har givit ut almanacka för 2021. Denna skickades ut under slutet av 

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

AVELSKOMMITTÉN 
Avelskommittén har under år 2021 letts av Pernilla Sandström. Befintligt RAS tillsammans med 

utlåtande från SKK finns tillgängligt på hemsidan. Arbetet med revidering av RAS är påbörjat. 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 
2020 ställdes rasspecialen in på grund av pandemin, detta för andra året i rad.  

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 början av året skötts av Madelene Dunberg och under den senare delen av 

Marita Fingal.  

http://www.pyreneersallskapet.se/
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

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

levande, gärna med fler bilder och nytt innehåll.  

 Ge ut medlemstidningen PATOU med innehåll från såväl redaktion som från medlemmar.  

 Ge ut en almanacka inför 2023 baserad på bilder inskickade av medlemmar och icke 

medlemmar. 

 Anordna minst ett medlemsmöte under 2022  

 Styrelsens ordförande ska delta på ordförandekonferens som anordnas av SMHK.  

 Delta på SMHK fullmäktige med två delegater  

 Om lämpliga utbildningar anordnas ska styrelsen delta på dessa 

 Styrelsen skall aktivt arbeta för att öka medlemsantalet.  

 RAS ska uppdateras under året. 

 Jobba för att fler hundar genomför BPH  

 Utse en ny utställningskommitté  

 Anordna en utställning 

 

ÅRSREDOVISNING 2021 
Se följande bilagor:  

Balansrapport 2021 

Resultatrapport 2021 

 

Styrelsen föreslår att resultatet förs över på löpande räkning.  
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FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 
 

Medlemsavgifter    

 - medlems avgift 
25500 
   

    
 - medlemsavgift SBHK  -4 300  
 -medlemshantering+ avgift SKK     -3000  

    

    
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 3 000 -2 000  
- Amanacka 1800 -4 400  

    
Övriga kostnader    
     
 - årsmöte  -1000  
 - försäkring, program, bank        -3800  
 - porto  -800  
 - eventuella konferenser SBHK  -1000  
- Patou  -11 400  

Övriga intäkter    
     

    
BUDGETERAT RESULTAT 61300 -59200 -+2100 

    
 
 
Styrelsen föreslår att avgifterna lämnas oförändrade.  

Fullbetalande medlem: 300 SEK 
Familjemedlem: 100 SEK 
Valpköparmedlemskap 150 SEK 
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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, fem ledamöter och två suppleanter så att 
styrelsen består av nio personer.  

Håkan Ahlstrand har 1 år kvar på sina ledamotsuppdrag och sitter därmed kvar i styrelsen 1 år 
till. Maria Schwanborg har också hon ett år kvar men har valt att ställa sin plats till förfogande. 
Där föreslås ett fyllnadsval av Sara Svensson på ett år.  

Valberedningens förslag:  

Ordförande   nyval 1 år    Lisbeth Alanne 

Ledamot   fyllnadsval 1 år   Sara Svensson 

Ledamot   omval 2 år   Anna Dzialo 

Ledamot   omval 2 år   Marita Fingal 

Ledamot  nyval 2 år  Ida Paradis 

Ledamot  nyval 2 år  Anne-Marie Pettersson 

Suppleant   nyval 1 år  Karl-Erik Svensson 

Suppleant  nyval 1 år  Mimmi Altered 

 

Revisorer:  

Valberedningens förslag: 

 

Revisor   omval 1 år Silvana Carlén  

Revisor  nyval 1 år Harald Karlsson 

  

 

Valberedningen förslag: 

 

Revisorssuppleant  omval 1 år  Jessica Persson 

Revisorssuppleant  nyval 1 år  Maria Magnusson 
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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.

  

Gunilla Jämte har ett år kvar av sitt uppdrag i valberedningen och föreslås ta över som 

sammankallande.  

 
1 ledamot  nyval 2 år  Michael Bågstam 
1 ledamot  nyval 2 år   Maria Magnusson 

 

ÖVRIGA ÄRENDEN  
 

Inga övriga ärenden har inkommit till styrelsen.  

 

 

 

 
 

 

 


