Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Medlemsmöte
Lomma BK 2017-10-25
Deltagare 16 medlemmar
§1
Mötet öppnas
Mötesordförande Jan Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Val av protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Rose-Marie Palmgren och
Karin Permskog.
§4
Justering av föregående mötesprotokoll 2017-04-26
Genomgicks och godkändes.
§5
Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§6
Utgående skrivelser
Inget att rapportera.
§7
Ekonomisk rapport
Kassör Cecilia Wendt rapporterade att ekonomin ser bra ut.
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§8
Beslut gällande:
Taggar till låset på klubbstugan, förslag att personer med ledande roll i klubben
(t.ex. instruktör, cirkelledare, sammankallande, styrelse ) får en tagg utan
kostnad. Skulle taggen försvinna debiterar klubben en avgift på 100 kr för inköp
av ny tagg och omkodning av låset. Medlemmar med ej direkt ledande roll och
med klar motivation kan få tillgång till tagg mot en depositions avgift på 100 kr.
Filip Ertzinger kollar upp mer noggrant hur låset fungerar vid batteribyte.
Eventuellt så skippas taggar och en kod används istället.
Beslut: Medlemsmötet beslutade att godkänna förslaget.
§9
Rapporter
HUK
Kurserna har gått bra. Det är stort tryck på platserna och en avtalsinstruktör har
tagits in vid två kurser.
HUK ska efter önskemål från medlemmar se över rutinerna för
tillvägagångssättet att anmäla sig till kurser.
Agility/MH
From årsmötet lämnar jag mitt uppdrag som sammankallande i
agilitykommittén - den som tar över att vara kontaktperson till styrelsen är
Katarina König Morin, ni ser hennes mailadress här som jag cc:at. Redan nu i
höst lämnar jag successivt över de olika ansvarsområden inom kommittén till
henne.
Under december lämnar jag in verksamhetsberättelse för 2017, förslag till
budget samt förslag till verksamhetsplan för 2018.
Rapport
• Den gemensamma agilitytävlingen med Svedala BK 170930, där undertecknad
var tävlingsledare, gick alldeles utmärkt. Svedala BKs kassör kontaktar
Lomma BKs kassör för rapport och utbetalning av Lomma BKs del av
inkomst.
• Träningstävlingarna med Lund hade sin avslutningstävling den 22 okt där
många av Lomma BKs deltagare hade utmärkt sig under året och
tilldelades finfina priser.
• Höstens kurser håller på att avslutas, den sista kursen avslutas första veckan i
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november.
• Till klubbens KM den 28 okt är det 22 hundar anmälda - allt planerat och klart
för den dagen.
Avseende mentalkommittén fortsätter jag där som "tävlingssekreterare" - vi
har planerat in ett möte i december där vi planerar in MH för 2018.
Även där lämnar jag under december månad in verksamhetsberättelse för 2017,
förslag till budget samt verksamhetsplan för 2018.
• Conny Borg ingår i Distriktets mentalkommitté, han deltog under
gårdagskvällen i ett planeringsmöte för mentalkonferens den 29.10, en
utbildningsdag för alla mentalfunktionärer i distriktet, plats Sjöbo BK.
• Den 7.10 hade vi vårt sista MH för året - det var många anmälda den dagen så
vi beslöt att dela MH:t i två grupper och körde 10 deltagare istället för de 8
som normalt sett är max antal.
• Vi kan också rapportera att det fungerar över förväntan att köra MH inne på
klubbens område, alla deltagare och funktionärer mycket nöjda. Vi har
därför f.n. inget behov av att ansöka om tillåtelse att vara i furet för att
köra MH. Dock går det inte att köra MT. Vi kommer därför endast att köra
MH under 2018.
Löddeköpinge 2017-10-24
Ingrid Borg Vogel
TK
Yvonne Rosberg meddelar att klubben genomfört sin första lydnadstävling med
dem nya reglerna och att responsen varit positiv. Ett KM planeras genomföras
tillsammans med rallygruppen under november.
Fogderiet
Gräsklipparen är i behov av en stor service för att fungera framöver. Detta
kommer göras under hösten vintern så att klipparen är redo att användas till
nästa säsong. Trappen till klubbstugan är hal och behöver spolas av. När vädret
tillåter ska halktejp monteras på stegen.
Köket
Marina Elenmo sätter upp lapp på kyl/frys om att märka varorna före man
lägger in dem så nästa person vet hur gammalt det är, detta för att vi inte ska
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behöva chansa och slänga saker i onödan. En lapp med instruktioner för att
starta diskmaskinen sätts även upp.
LUH
Sveriges nionde största ungdomsverksamhet under 2017. Kommer under
hösten ha klubbmästerskap i agility samt ett höstlovsläger med 85 anmälda!
Hemsidan
Inget att rapportera.
Rally
Tävlingarna flyter på bra. Mycket duktiga funktionärer som ställer upp. Nya
tävlingar planerade under 2018. Ett nytt barometersystem kommer under 2018
. En gemensam grillkväll anordnas till våren.
Styrelsen
Valberedningen söker personer till styrelseuppdrag under 2018
§10
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§11
Nästa möte
Kallelse till årsmöte läggs ut på hemsidan i god tid
§12
Mötets avslutande
Mötesordförande och styrelsen tackade närvarande medlemmar för visat
intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Mötesordförande

Filip Ertzinger
Mötessekreterare

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Karin Permskog
Justerare
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