Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Medlemsmöte
Lomma BK 2018-05-15

Deltagare 12 medlemmar
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Val av protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Bent Brohammer och
Marie Staberg.
§4
Justering av föregående mötesprotokoll 2018-02-16
Godkändes.
§5
Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§9
Rapporter
HUK





Monika Thulin-Dahlander har nu tagit över HUK.
Tryck på valpkurser. Letar efter instruktörer för om
möjligt kunna ta in fler.
Planerar fortsättningskurs Nosework.
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Agility
Vi har under våren fem kurser igång med ca 35-40 medlemmar.
Kurserna är i alla klasser från grund till tävling klass 2-3. Avslutning en
31 maj med korv grillning samt tipsrunda och agility bus.
Till hösten kommer det nya kurser att söka in till. Håll koll på hemsidan
under juni och anmäl dig!
I år har vi haft vår första egna officiell tävling 28-29 April
666 ekipage deltog på vår 2 dagars tävling i klass 1 och 2. Allting flöt på
fantastiskt och alla var nöjda och glada. Det är medlemmarna som gör
detta möjligt! TACK till er alla som deltog!!! Hoppas att vi får se fler
medlemmar som funktionärer framöver. Hårt arbete, but worth it 😊
Vi har i ett fantastiskt samarbete men Lunds BK med fem
tävlingsträningar under året. Vi har haft en i Lomma i April . Sen kommer
att hållas totalt fem stycken under året. Nästa är i Lund den 24 maj. Om
du inte vet om du vill tävla så ta chansen att tävla under tävlingsliknande
förhållande och känn dig för. Känn dig välkommen om du inte lyckas
eller kanske lyckas men det är du och din hund som är i centrum och har
ER tid!!! Avslutning med priser utöver det vanliga, i oktober.
I oktober håller vi Klubbmästerskap i Agility där alla får vara med oavsett
tävlingsnivå eller om man inte tävlar alls. Vi kör storlekarna Small,
Medium och Large. Väl mött!
Tänk på att alla kan göra något men ingen kan göra allt. Har du tid över
till klubben och brinner för att våra hundar och ägare skall må bra
kontakta mig för mindre eller mer omfattande uppdrag. Tillsammans är vi
starka!!!! (Sekreterarens anmärkning: Gäller all verksamhet i klubben och
kontaktytor är styrelsemedlemmar.)
MH
Den 10 januari träffades mentakommittéerna i Lomma och Sjöbo för en
gemensam årsplanering.
Den 17 februari träffades södra regionens MT2017-representanter för
årsplanering
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Den 24 februari körde vi vårt första MH för året
Den 3 mars höll Lomma BK tillsammans med Skånedistriktet en brush
up för figuranter och testledare
Den 11 mars deltog Conny och Ingrid i en nationell mentalkonferens i
Falkenberg
Den 25 mars körde vi ett uppfödar-MH för korthårig collie
Den 12 maj ett ordinarie MH
Detta ska hända:
Den 6 juni ett uppfödar-MH för australian kelpie
Den 12 augusti ett uppfödar-MH för staffordshire bullterrier samt för
australian kelpie
Den 1 sept ett uppfödar-MH för "tollare"
Den 6 oktober ett ordinarie MH
Preliminärt slut för året! Kan ju ev. läggas in ngt i november.
Allt flyter på pga det nära samarbetet med Sjöbo BK. Nästa år kommer
samarbetet utökas med ytterligare en klubb - Tollarps BK.
TK
1. Tävlingar 2018
- Söktävling 22/4
Genomförd med gott betyg från domare och tävlande. Det blev en
uppflyttning i LKL samt ett Cert i Elitklass.
Tävlingsledare i Elit var Mari Kjellkvist samt Helene Degerman som
gjorde sin praktiktjänstgöring. Bent Brohammer var TL för HKL+LKL.
- Rallytävling – dubblerad FKL+MKL – 20 maj
Det blir 90 starter, som det ser ut nu. Dömer gör Leif Borgenlöv och
Anna-Karin Dahlstedt. Förutom dessa blir det ytterligare 15-16
funktionärer. Vi saknar en hindervakt, men har gjort en efterlysning.
- Lydnadstävling alla klasser – 2 juni40 anmälningar fördelade på
startklass (22), LKL1 (10), LKL2 (3) samt LKL3 (5). Domare är Crispin
Frid, Claes Magnusson och Birgitta Wallin. Övriga funktionärer är nästan
under kontroll!
- Spårtävlingen 9 september
Vi har fått all mark som finns att tillgå i Fulltofta. Men det ger nog inte
plats till mer en 7-9 spår. Därför har vi gjort en förfrågan till
Fortifikationsverket om att få använda Revingemarken.
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Fortifikationsverket har skickat vår förfrågan på remiss till högre instans
(4 maj). Nu väntar vi med spänning på besked
2. Tävlingar 2019
Vi har ansökt om bruks- och lydnadstävlingar 2019. Nästan som i år,
men med den förändringen att vi endast vill arrangera Elitklass i
Söktävlingen. Vi har ansökt om 2 domarlag, så att vi kan ta emot 16-18
Elitekipage.
Vad gäller Rallylydnad så behöver vi inte ansöka förrän i juni gällande
våren 2019. Diskussioner pågår om vi ska arrangera alla klasser eller
dubblerad tävling i 2 klasser.
3. Champions och Klubbmästare
Arbete pågår med att få in fina foton på våra mästare. Vi ska sen skicka
dessa till fotolabb och därefter ska de pryda vår vägg. I detta arbete
kommer vi att ”arkivera” en del av våra forna mästare.
4. Uppdrag från styrelsen – ”Årets funktionär”
Detta har vi inte orkat med att dra vidare just nu. Förhoppningsvis
kommer vi med ett förslag om inte allt för länge.
5. Sponsorer
Evidensia Djursjukhuset i Malmö, Sund Hund Mat, Hööks i Lund samt
Zoogiganten i Lomma har lovat sponsra våra tävlingar i år.
Fogderiet
 Bent påbörjat målning av toalettbyggnaden. Vi tackar
Bent för insatsen.
 Gräsklipparen klar och levererad.
 Krukor med blommor utanför klubbstugan.
 Rose-Marie Palmgren återrapportering från kommunen.
o Vägen utanför klubben åtgärdad.
o Liten skylt i stil med ridklubben och scouterna nere
vid kustvägen får sättas upp.
Köket
Marina Elenmo har koll på läget och köper in då behov uppstår.
LUH
Är väldigt aktiva och firar under året 5 års jubileum. Har ett antal kurser
igång i lydnad och agility. Några har deltagit i utbildning för funktionärer.
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Hemsidan
Inget att rapportera.
Styrelsen
Planering uppstartad för stugans framsida. Styrelsen återkommer när det
blir mer konkret. Hjärtstartare kommer att finnas på klubben. Sponsras
av Lejons.
§7
Ekonomisk rapport
Enligt kassören ser situationen bra ut med en något större vinst än vid
motsvarande period föregående år.
Swish diskuteras att införas på klubben. Problemet är den höga
transaktionskostnaden. Antagligen får vi justera priserna något och införa
Swish. Styrelsen återkommer i detta.
§10
Övriga frågor
Lite information kring SBK:s 100 års firande.
§11
Nästa möte
Kallelse till nästa medlemsmöte läggs ut på hemsidan i god tid
§12
Mötets avslutande
Ordförande och styrelsen tackade närvarande medlemmar för visat
intresse och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
Filip Ertzinger
Jan Andersson
Ordförande
Mötessekreterare
Justerare
Justerare
Bent Brohammer
Marie Staberg
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