Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Medlemsmöte
Lomma BK 2018-10-18
Deltagare 25 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 Jenny Fridh och Marina Elenmo.
§4
Justering av föregående mötesprotokoll 2018-05-15
Godkändes.
§5
Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§9
Rapporter
HUK
• Under hösten har vi arrangerat 12 kurser:
2 Valpkurser
2 Grundkurser/Allmänlydnad
(En med avtalsinstruktör)
1 Tävlingslydnad
2 Rallylydnad Nybörjare
1 Rallylydnad Fortsättning/Vanacerad
1 Spårkurs – Fortsättning
2 Nosework kurser del 1
1 Nosework kurs del 3
• Samtliga kurser har i princip varit fulltecknade. Vi har många förfrågningar på
kurser, framförallt på valp och grundnivå.
• Roligt är att notera att vi fått mycket positiv feedback i mailen om trevliga
instruktörer och att man blivit rekommenderad att gå kurs i Lomma.
• Efterfrågan innebär också att vi som det ser ut nu även framöver kommer att
behöva använda oss av avtalsinstruktörer för att möta efterfrågan. på ett rimligt
sätt.
• I November kommer HUK och klubbens instruktörer att hålla en tackmiddag och
planeringsmöte inför vårens verksamhet. Förslag på mötet: Bent Brohammer
föreslår att det även ordnas renodlade instruktörsmöten på klubben.
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•

Vi ser också gärna att medlemmar som är intresserade av att vidareutbilda sig
till instruktör inom SBK kontaktar kommittén då klubben kontinuerligt är i behov
av nya engagerade instruktörer. hus@lommabk.com

TK
Spårtävling elit 9 september genomförd
Det blev mycket jobb för att få till 8 elitspår i Fulltofta. Stort tack till Mari
Kjellkvist, Jessica Nyström, Roland Olsson och Katrin Andersson för all
tid ni la ner mycket tid i veckorna innan tävlingen.
Tävlingen blev lyckad och vi fick lovord från både domare och tävlande. 5
ekipage följde med till klubben för att köra lydnaden (2 ekipage valde själva
att bryta, då de inte tyckte att resultatet från spåret var tillräckligt bra!) De 3
ekipage som till slut hamnade på pallen hade alla certpoäng. Vinnaren fick
CERT och dessutom förmodligen SM-poäng (596p).
Maten uppskattades också mycket. I köket fanns AnnaKarin Dahlstedt (från
rallygruppen). Och så fick vi hjälp av Lisa Montén (från sökgruppen) med
utkörning av ekipage och Martina Hansson (från lydnadsgruppen)
assisterade domare på lydnadsplanen. Härligt när vi kan hjälpas åt ”över
gränserna”!
Helene Degerman gjorde sin 2:a praktiktjänstgöring som tävlingsledare och
kan nu titulera sig TL Sök och Spår. Stort grattis från Lomma BK och speciellt
TK!
Rallylydnad NKL+AKL dubbla klasser-21 oktober
• Anmälningstiden gick ut 30 sept. Vi har totalt 100 anmälningar.
För ett år sedan hade det varit lite ynkligt, men om man tittar på årets
tävlingar i distriktet, så är det helt ok.
• Marina E. håller som bäst på med att tillsätta funktionärer på de platser
där de behövs.
• Domare: Filip E och Sofie R (båda från Lomma BK)
Skrivare: Lena K och Annelie L (båda från Lomma BK)
Köket: Eva K och Bent B (spårgruppen)
Sekretariat: Helene J + någon till
Det behövs också inkallare, hindervakter, löpare och ev. parkeringsvakt.
Men det verkar som om vi har tillräckligt med resurser ☺
•

Klubbmästerskap Bruks, Lydnad och Rally
• Vi har gjort en omröstning i några grupper (TK, Spår, Sök och Lydnad)
vad gäller intresse för klubbmästerskap. Det verkar inte finnas för lydnad
men för bruks och rally. Vår plan är alltså att försöka anordna KM Rally
och Bruks den 18 november. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.
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Agility
Terminen går mot sitt slut för agilityn och inte så mycket aktiviteter kvar.
- Vi hade träningstävlings avslutning tillsammans med Lund i fantastiskt väder i
lördags med 25 tal personer och hundar och god taco buffé och ett fantastiskt
prisbord.
- Nästa vecka har vi KM med ett 14 tal ekipage och samkväm med mat efteråt.
- Höstens kurser är avslutade och man kan hålla koll på hemsidan framåt Februari
för kommande års kurser.
- Vi behöver förstärkning i Agility kommittén om det finns någon intresserad kan de
vända sig till mig Katarina König Morin på agility@lommabk.com.
MH
- Den 6 oktober hade vi vårt sista MH för året.
- Under året har vi arrangerat 7 MH, blandat för vår lokalklubb och för uppfödare.
- Den 27 november kommer vi att hålla ett planeringsmöte tillsammans med Sjöbo
BK, Tollarps BK inför verksamhetsåret 2019.
- Vår plan är att fortsätta med att arrangera MH i ungefär samma omfattning som
tidigare. Det har redan inkommit flera förfrågningar från uppfödare om MH 2019.
- Skånedistriktet kommer att hålla en mentalfigurantutbildning under januarifebruari, den kommer dels att vara i Lomma men också i Sjöbo.
Vi i Lomma behöver fler figuranter - intresseanmälan från medlemmar i Lomma
BK kan ske till: Conny Borg 0703-784619 eller till mentalitet@lommabk.com
Fogderiet
• Lite fortsatta problem med klipparen. Läcker hydraulolja vilket kommer att
åtgärdas under vintern.
• Invändig uppfräschning av stugan planeras.
• Stopp i avloppet på toaletten. Fick ta dit Puls för att rensa. Visade sig vara 7
tamponger vilket kostade oss 5000 onödiga kronor. Information är nu uppsatt på
toeletten.
• Offert på altanbygge har påbörjats och behandlas löpande av styrelsen.
Köket
• Det går nu att betala med Swish. QR-kod och nummer finns uppsatt vid köket.
• Prislistan har uppdaterats och finns nu i köket.
• Genomgång av köks inventarierna sker under höst/vinter.
LHU
• Grundkurs i lydnad - Sofia Ekberg och Vera Sandell håller en grundkurs i
lydnad på torsdagar klockan 18:00-19:30.
• Agilitykurs - Klubben kommer eventuellt att anordna en kurs i agility.
• Nosaktiveringskurs - Sofia Ekberg och Vera Sandell planerar att hålla en
nosaktiveringskurs senare i år. Kursen kommer innehålla olika övningar med
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hundens nos som utgångspunkt. Söka, spåra, mantrailing, hitta doftprover eller
godisar!
• Läsa med hund - Vera Sandell och Sofia Ekberg anordnar tillfällen då barn och
unga kan komma och läsa för våra hundar, samt få hjälp med läxor. Ett tillfälle
kostar 20 kr och klubben bjuder då på fika, läxhjälp, “läshundar” och en massa
hundmys!
• Höstläger - Den 1-2 november kommer LHU anordna ett övernattningsläger för
klubbens medlemmar. Vi kommer bland annat testa på agility, rallylydnad, knyta
halsband och ha fotografering med hundarna! Vi kommer sova över i LHU’s
klubbstuga. Klubbens medlemmar, hundar och instruktörer uppskattar att LBK’s
medlemmar respekterar att LHU har hyrt hela planen från den 1/11 till den 2/11.
Tack!
• Lucia - Klubben planerar att gå lucia med hundarna! Är LBK intresserade av ett
luciatåg i mitten av december?
• Medlemsmöte - Den 1/10 hade klubben ett medlemsmöte för medlemmarna.
• Sommarlovsaktiviteter - Under två dagar har klubben anordnat prova-på-dagar
där både icke-medlemmar och medlemmar var välkomna. Dagarna var
uppdelade på fyra tillfällen där barn och ungdomar fick testa på agility,
hundmassage och lydnad med sina egna, eller lånade hundar. Aktiviteten var
mycket uppskattad trots det varma vädret, totalt deltog cirka 65 barn och
ungdomar.
Hemsidan
• All rapportering kring barometern och publicering av övrigt material ska skickas
till hemsidan@lommabk.com
Styrelsen
• Arbete med att fräscha upp stugan är påbörjat och kommer färdigställas i
etapper fram till sommaren 2019.
• Det finns nu bredband på klubben som i första hand ska användas i tävlings och
utbildningssyfte.
• Hjärtstartare finns i köket
• Vi tar nu emot betalningar via Swish
§7
Ekonomisk rapport
• Per 2018-10-17:
Intäkter 339 TSEK (352)
Resultat 26 TSEK (27)
Pengar på banken 415 TSEK (389)
• Swish infört och priserna i köket anpassade.
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§10
Övriga frågor
• Medlemskap
Erik Sundberg påpekade att det står fel i texten på hemsidan och på uppsatt
information då det gäller olika former av medlemskap. Eftersom SBK centralt
sköter utdebiteringen av medlemsavgifterna har sannolikt ingen felaktig
fakturering skett. Har någon blivit felfakturerad skall kontakt tagas med SBK
kansli.
Uppdrag: Filip Ertzinger ser till att texten blir enligt definitionerna på SBK
hemsida.
• IPO hinder.
Erik Sundberg efterfrågade om klubben kunde inskaffa A-hinder och hopphinder
enligt reglerna för IPO BSL. Uppdrag: Styrelsen tar upp detta för behandling.
Träningsgrupp för IPO BSL skapas med Erik Sundberg som sammankallande.
• Jenny Fridh föreslog att barometer för Nosework skapas. Problemet med detta är
att Noserwork ännu inte är en officiell verksamhet inom SBK.
Uppdrag: Styrelsen tittar på förutsättningarna för detta.
• Diskuterades ev. behov av Hjärt/Lung räddning (HLR).
Uppdrag: Styrelsen kollar detta med kanske ett första fokus på våra instruktörer.
§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
Ordförande

Jan Andersson
Mötessekreterare

Jenny Fridh
Justerare

Marina Elenmo
Justerare
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