Lomma brukshundklubb

Org. nr. 846003-0011

Protokoll Medlemsmöte
Lomma 2016-10-13
Deltagare

9 medlemmar Lbk
4 medlemmar LHU
§1 Mötet öppnas
Ordförande Anna-Kari Sahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2 Dagordningen
Dagordningen godkändes
.
§3Val av Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Marie Billqvist och Ewa Klang.
§4 Justering av föregående mötesprotokoll 2016-04-13
Genomgicks och godkändes.
§5 Inkomna skrivelser
Från SKK centralt - Inbjudan till informationsträff 19 nov ang. SKKs
organisationsutredning och helbetalande medlemskap i SKK samt
tilläggsavgift för specialklubb, t .ex SBK. Ordf Ann-Kari Sahlqvist
representerar Lomma BK vid detta möte.
§6 Utgående skrivelser
_
§7 Ekonomisk rapport
Se bilaga, rapport ifrån kassör.
§8 Beslut gällande:
a) Belysningsoffert gällande nedre plan
I enlighet med styrelsebeslut beslöt mötet att genomföra utbyte av
belysning enligt offert, klart i höst.
Beslöts utöver offerten även se till belysningen på planen framför
klubbstugan.
b) Diskmaskin inköp
Mötet beslöt att inköpa diskmaskin inkl. montering, läggs som tillägg
till pågående entreprenad, renovering av hus.
c) Nedläggning av Uppnosat
Beslöts att lägga ner informationsbladet uppnosat. Den information
som finns på hemsida och Fb, ansågs av mötet vara tillräcklig.
§9 Rapporter
HUK
Marie Billqvist
 valpkurs
 grundkurs
 spårintroduktionskurs
 förberedande tävlingslydnad
 rally nybörjarekurs
Togs upp att ledamot samt HUK-ansvarig Karin Permskog tillsammans
med övriga i HUK kommer att avgå nästa år. För att kunna fortsätta hålla
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utbildningar måste Lbks medlemmar hitta lämpliga ersättare.
MH

Conny Borg
Sammanlagt ca 7-8 MH och MT kommer att genomföras under 2017

Agility

Marie Staberg
 Fyra kurser igång, avslutas v.43.
 Avslutning träningstävlingar 2016 tillsammans med Lund 23
Oktober i Lomma, tävling, middag för alla samt stor prisutdelning.
F.n. ett 100 tal starter
 29 Oktober KM i Agility, med 25 st anmälda ekipage

TK

Elisabeth Montén
 Planerade tävlingar 2017:
o Söktävling 23 April
o En lydnadstävling planerad till oktober
o Spår elitklass 10 september.
o Rallytävlingar 2 st planerade.
o 29-30 Oktober obligatorisk uppdatering av tävlingsledare i
och med de regeländringar som införs 2017.
 Rally DM avhålls på Lomma BK den 30 oktober.
Mötet diskuterade den uppkomna situationen med kritiken mot
Lomma BK som förekommit på sociala medier.
Mötet undrade hur det gått till?
Styrelsen har inte varit tillfrågad om att arrangera DM i
Rallylydnad för distriktets räkning och inte inblandade i
arrangemanget.
Vår klubbs åtagande har blivit att upplåta plan och klubbhus till
Skåne-distriktet,
Vår klubb ska inte hållas ansvariga på något sätt för den
uppkomna kritiken.
Tyvärr har vår klubb uppfattats som ansvariga.
Närvarande Styrelsemedlemmar kände inte till att Lomma Bk
skulle arrangera DM i Rallylydnad.


KM i höst - 19 november. Felaktig information i inbjudan, ska
ändras på hemsidan. Får tävla med mer än 1 hund i både Agility
och Rallylydnad.

Fogderiet Conny Borg
 Jord skall köras ut och kaninhålen lagas.
Köket

Marina Elenmo
 Inget att rapportera, medlemmarna uppmanades att använda
tavlan för inköpsbehoven.

LHU


3 st kurser pågående
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3 st höstaktiviteter planerade
Uppvisning den 23 Oktober

Hemsidan


Inget att rapportera

Styrelsen

Anna Kari Sahlqvist
a) Klubbstugerenovering
Följer tidplan enligt offert, dock har det tillkommit elarbete som
måste läggas om då möss har skadat ledningarna i taket i
ungdomarnas hus.
Även tillkommit ny dörr till toaletten då den gamla var i dåligt
skick.
Belysning ska sättas upp vid varje dörr och lampan på hörnet
skall startas.
b) 100 000 medlemmar SBK 2018
Anna-Kari rapporterade ifrån konferensen på Revinge med SBK
FS, utförlig information finns på SBK´S hemsida.
c) Valberedningshjälp
Medlemmarna uppmanas hjälpa valberedningen
d) KM 2016-11-19
Ändras på hemsidan.
§10 Övriga frågor
Lucia arrangör 13 December
LHU åtogs sig anordna detta, styrelsen ordnar med ”befikningen”.
§11 Nästa möte
Nästa medlemsmöte, tillika årsmöte Fredag 17 Februari 2017
§12 Mötets avslutande
Ordförande tackade närvarande medlemmarna för visat intresse och
avslutade mötet.

Lomma som ovan
Vid protokollet:

Conny Borg
Mötessekreterare

Marie Billqvist
Justerare

Anna Kari Sahlqvist
Ordförande

Ewa Klang
Justerare
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