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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2021-02-10 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Jeanette Dahlberg JD  

Jenny Fridh JF 

Monika Thulin Dahlander MT 

Rose-Marie Palmgren RP 

Marina Elenmo ME 

Jane Askfelt JAT 

Lämnat förhinder:  

Jonas Lind JL 

Frånvarande:  

LHU representanter 

 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna till telefonmöte och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 7 ändras från Rapporter till 

Årsmöte. 

§3 

Val av 

Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes MT och 

JAT. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2021-01-12 godkändes och lades till 

handlingarna. Genomgång av uppdragen. 

§5 

Inkommande skrivelser 

Inga inkommande skrivelser 
 

§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser  
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§7 

Årsmöte 

JL har plötsligt hoppat av styrelsen. FE försöker sköta de nödvändiga 

kassörsuppgifterna tills ny kassör valts. 

 

De av FE utskickade årsmöteshandlingarna inklusive budgeten gicks igenom. 

Efter viss korrigering av stavningar av namn godkändes alla dokument. 

 

FE kommer att boka upp SKK systemet för att kunna hålla interaktivt årsmöte. Vi 

kan inte kalla till årsmöte förrän detta är klart. Hur man som medlem skall agera 

kommer i samband med kallelsen. 
  
§8 

Ekonomisk rapport 

Klubben har en hygglig ekonomi trots pandemin. Eftersom i stort sett inget händer på 

klubben har vi inga inkomster och ganska små utgifter. 
 

§9 

Covid-19 

Allmänt så rekommenderas att kolla SKK/SBK hemsidor där aktuell info om vår 

verksamhet kan läsas. 

 

Det finns en stor efterfrågan på främst valpkurser. MT kollar med instruktörerna 

vem som är villig att ha valpkurs. Måste hållas Corona säkert med max 8 

deltagare inklusive instruktören och helt utomhus. 

 

§10 

Förvaring på planen. 

Vi får sätta container på klubben mot att vi ansöker om byggnadstillstånd.  

Beslut: Vi avvaktar tills längre fram på verksamhetsåret innan vi fattar beslut om 

inköp. 
 

§11 

Övrigt 

Inget att ta upp. 

 

§12 

Nästa styrelsemöten 

FE kallar till nästa möte.  

Beslut: Under pandemin kommer vi att ha styrelsemöte när behovet uppstår dock 

minst var annan månad. 
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§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson  Filip Ertzinger 

Sekreterare   Ordförande  

 

 

Jane Askfelt  Monika Thulin Dahlander  

Justerare   Justerare 

 

 

 

 


