Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2021-04-13
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Jeanette Dahlberg JD
Jenny Fridh JF
Rose-Marie Palmgren RP
Jane Askfelt JAT
Lämnat förhinder:
Jonas Lind JL
Monika Thulin Dahlander MT
Marina Elenmo ME
Frånvarande:
LHU representanter
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna till telefonmöte och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av ny paragraf 10 angående fortbildning av
instruktörer. Efterföljande punkter sköts ner ett steg.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes JF och
JD.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2021-02-10 godkändes och lades till
handlingarna. Genomgång av uppdragen.

§5
Inkommande skrivelser
Inga inkomna.
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§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser
§7
Rapporter
HUK
Planerade kurser så långt anpassade eftersom SKK coronregler. 1
Rally fortsättning, 1 NW kurs.
Ännu ingen som vill hålla valp eller allmänlydnad i vår.
Fogderiet
Problem med taggarna till dörren. Fullt i minnet, inga nya taggar kan
läggas in i nuvarande lås.
Beslut: Inköp av nytt lås till dörren med större möjligheter. Gamla låset
sätts på toalettdörren. FE ombesörjer.
Någon envisas med att stänga lilla ingången till planen uppe mot
ridhuset.
Beslut: JA försöker blockera den i öppet läge.
Vi behöver byta de gamla sliprarna mot mursten runt gårdsplanen.
Uppdrag: JA lägger ut en fråga på FB sidan om det finns någon medlem
som kan hjälpa till med detta.
Agility
Bilaga 1.
Beslut: Styrelsen godkände budgeten.
MH
Bilaga 2.
TK inkl. Nosework
Bilaga 4.
Hemsidan.
Ingen rapport.
LHU
Verksamheten f.n. pausad.
Köket
Inköp gjorda.
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Styrelsen
Årsmötet öppet 7 – 9 April. Vi väntar på återkoppling från SKK.
§9

Covid-19
Fortlöpande info från SBK/SKK
§10
Fortbildning instruktörer
Bilaga 3.
Beslut: Styrelsen godkände ett max-belopp på 2000 kronor per år och instruktör. Vi
får följa utvecklingen.

§11

Övrigt
Behövs en uppmaning till alla att plocka upp hundbajset efter sig på planen.
Uppdrag: JA skriver på FB.

§12
Nästa styrelsemöten
FE återkommer med nytt möte.
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Jenny Fridh
Justerare

Marina Elenmo
Justerare
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Bilaga 1
Då hade vi kursstart för nybörjare i agility i torsdags, två grupper med 6 i varje grupp, det kommer att
bli sammanlagt 6 tillfällen på torsdag kvällar framöver.
I Lördags, i fantastiskt vackert väder, körde vi introduktion Hoopers för två grupper en f.m. och en
e.m. grupp med 6 deltagare i varje. Deltagarna var jättepositiva och ville gärna ha en fortsättning så
jag kommer att erbjuda tre tisdagar i maj/juni med Hoopers utmaningar. Intresset verkar stort och
hittills har jag använt mina privata hoopers-hinder till introduktionen. För att våra medlemmar ska
kunna fortsätta att träna Hoopers och för att vi i framtiden ska kunna erbjuda medlemmarna kurser
har jag satt ihop en budget för vad det skulle kosta att köpa in tillräckligt många hinder för att kunna
hålla kurs, se bifogade. Om styrelsen säger OK så kommer jag och Conny att inhandla och tillverka
nödvändigt material.
Med vänlig hälsning / Ingrid och Karin
Agilitykommittén och Hoopersfrälsta :-)

Budget inköp av ”hinder” till Hoopers
Hinder

Kostnad/ st.

Behov

Kostnad

Tunnel inkl sandsäck

1590

1

1590

Staket

220

2

440

Hoop (egen tillverkning) Bauhaus och Conbrait AB

12 st

VP rör
PEM slang
90 grader Rörkoppling PVC 20mm
4-vägs Rörkoppling PVC 20mm
Ändstopp i PVC 20mm

14.95
169
3
8
3

14
1
12
12
24

209,30
169
36
96
72

Tunnor (Biltema)

89.90

4

359,60

Plastlim

36.90

1

36.90

Ringpinne (att fästa i marken)

44.90

10x2=20

89.80

1
1

Ca 300
70

Frakt tunnel och staket
Rörkopplingar
SUMMA

3468,60

Den stora kostnaden är tunneln men det är nödvändigt att ha minst ett ”hinder” av varje. Hoopsen
tillverkar vi själv, inhandlar material på Bauhaus, Conbrait samt Biltema som har de saker som
behövs. /Ingrid Borg Vogel, Agilitykommittén
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Bilaga 2.
Här kommer en nulägesrapport från mentalkommittén:
5 MH genomförda hittills i år
1 ny figurant utbildad och deltog för första gången den 5 april - Rebecka Nyström. Detta är vi glada
och tacksamma för!
Vi tittar också på om vi ev. även kan starta upp mentaltest, detta för att det arrangeras över lag mycket
få mentaltest och vi som funktionärer (domare, testledare och figuranter) inte vill att våra
auktorisationer ska gå ut.
för Mentalkommittén
Ingrid och Conny

Bilaga 3.
Hej! Mitt förslag var att aktiva instruktörer, som alltså håller kurs på klubben kan samma år
kan ansöka om att få en kurs man själv går på annat ställe betald av klubben. Vi får ju annars
gå på klubben men det kan vara svårt att hitta kurs att gå som passar, speciellt i Coronatider
när verksamheten är begränsad. Ansöker om detta gör man på mail till styrelsen.
Jenny Fridh

Bilaga 4
Mitt förslag är att vi håller ett träningstillfälle i Nosework med behållare för en liten kostnad. Bara för
våra medlemmar. Då det måste vara coronasäkert kommer antal deltagare att begränsas. Om det
faller väl ut kan det göras fler gånger.
Hoppas du förstår nu
Mvh Jeanette
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