Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Medlemsmöte
Lomma 2017-04-26
Deltagare

12 medlemmar

§1
Mötet öppnas
Mötesordförande Cecilia Wendt hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Helene Jonsson och Rose-Marie
Palmgren.
§4
Justering av föregående mötesprotokoll 2016-10-13
Genomgicks och godkändes.
§5
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser att rapportera
§5
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser att rapportera§7
Ekonomisk rapport
Kassör Cecilia Wendt rapporterade att ekonomin ser bra ut. En extra
eloge till arrangörerna av SWDI som gått mycket bra.
§8
Beslut gällande:
Statuter KM i Rally, Lydnad och Bruks
Helene Jonsson redogjorde för de förändringar som föreslagits och som
tagits av styrelsen.
Beslut: Medlemsmötet beslutade att godkänna redovisade förändringar
för KM i Rally, Lydnad och Bruks. Dom kommer att publiceras på
hemsidan.
§9
Rapporter
HUK

Filip Ertzinger
 Kurserna flyter på enligt plan
 Planering av Öppet hus dag. Presenteras på kommande
styrelsemöte.
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MH

Conny Borg
Inget att rapportera.

Agility

Marie Staberg
 Fyra fulla kurser med åtta instruktörer igång
 Kommande helg stor tävling tillsammans med Svedala.
Arrangeras denna gång hos oss i Lomma. C.a. 650 starter
fördelade på tre banor. C.a. 50 funktionärer i farten. Stor eloge till
Agility folket för att klara detta arrangemang.

TK

Yvonne Rosberg
 Planerade tävlingar 2018:
o Söktävling April
o En lydnadstävling början av Juni
o Spår elitklass September.



Årets söktävling precis avklarad. Enligt utsago från både
tävlande och domare gick tävlingen mycket bra. Ett stort tack till
alla funktionärer.
Inget besked ännu från distriktet då det gäller Revingemark till
årets spårtävling. Kan bli aktuellt med inställd tävling om inte
detta löses. Nästa års tävling kan också bli drabbad om distriktet
inte hittar lösning på Revingemarken.

Fogderiet Jan Andersson
 Städdag avklarad. Dom som var där gjorde ett kanonjobb och är
värda ett stort tack. Vi hoppas på lite fler deltagare till höstens
städdag. En trevlig klubbstuga höjer trivseln på klubben.
 Belysningen nästan klar. Allt är klart utom att säkringarna måste
uppgraderas. Åtgärder på gång.
 Snart dags för gräsklippning. Väntar på besked angående
service på klipparen.
 Viss upprensning av vegetationen utförd av kommunen.
 Kommunen kommer även att åtgärda kaninproblemet.
Köket

Marina Elenmo
 Inköp av porslin på gång. Framförallt koppar.
 Planering inför kommande Agility tävling.

LHU


Hemsidan

Full aktivitet igen efter avklarat årsmöte.
Städdag av klubbstugan.

Helene Jonsson
 Positiv medlemsutveckling för Lomma BK.
 Inget övrigt att rapportera
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Rally

Helene Jonsson
 97 anmälda till Rally tävling 14/5. Domare blir Leif Borgenlöv och
Monique Wrambeck. Funktionärer eftersöks för att hjälpa till.
 Marina Elenmo har blivit auktoriserad skrivare rallylydnad.
 Filip Ertzinger och Sofie Remgren snart klara domare rallylydnad.

Styrelsen

Anna Kari Sahlqvist
 Lite kvarstår på de planerade renoveringarna av klubbstugan.
Taggar skall komma till låset, takbelysningen i klubbstugan skall
bytas, trapporna på LHU och toaletthusen skall fixas och lite till.
Annars tänkte vi att 2017 ta det lite lugnare med renoveringar. I
kommande tänkta upprustningar finns fortfarande en altan.
 Yttre målning av klubbhusen under året med Bent Brohammer
som projektledare.
 Finns också tankar på invändig målning om kraften räcker till.
 Anna-Kari Sahlqvist kunde inte deltaga på distriktets
ordförandeträff p.g.a. sjukdom men skickade in önskemål om att
distriktet tar tag i problematiken med Revingemarken.

§10
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§11
Nästa möte
Nästa medlemsmöte Onsdagen 25 Oktober 2017
§12
Mötets avslutande
Mötesordförande tackade närvarande medlemmarna för visat intresse
och avslutade mötet.
Lomma som ovan

Vid protokollet:
Jan Andersson
Mötessekreterare

Cecilia Wendt
Mötesordförande

Helene Jonsson
Justerare

Rose-Marie Palmgren
Justerare
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