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Protokoll 
Medlemsmöte 

Lomma 2016-04-13 
 
Deltagare 16 medlemmar 
 
§1 
Mötet öppnas 

V. ordförande Conny Borg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

§2 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes Marie Wahlgren och Ingrid Borg 
Vogel. 

§3 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av medlemmarna. 
§4 
Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst 
§5 
Föregående mötesprotokoll  

Mötesprotokoll från senaste medlemsmöte godkändes och lades till 
handlingarna 

§6 
Rapporter 
 
HUK  Karin Permskog 

 Filip Ertzinger utbildas till instruktör 

 valpkurs 

 grundkurs 

 förberedande tävlingslydnad 

 rally 
 
En viktig punkt Karin Permskog tog upp var hennes aviserade avgång 
från HUK nästa år. Klubben måste för att kunna fortsätta hålla 
utbildningar hitta en lämplig ersättare till Karin. Hon har lovat stötta sin 
efterträdare och fortsätta vara aktiv på utbildningssidan. 

 
TK  Yvonne Rosberg 
   

 Tävlingar 2017 planerade. 
o Söktävlingen 2017 framskjuten till 23 April 
o En lydnadstävling planerad 4 Juni p.g.a. de ändrade 

reglerna. 
o Spår elitklass 10 september. 
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 Förslag till regler för KM och KM titel. 
o Alla medlemmar i Lomma är välkomna att tävla. Titeln 

Klubbmästare kan enbart erhållas för de medlemmar som 
representerar Lomma Brukshundklubb, Lomma Hundungdom 
eller SBK rasklubb vid officiella tävlingar i den gren man 
ställer upp. (upplägget KM oförändrat - genomgång när nya 
reglerna klubbats igenom - bilda en arbetsgrupp?). Beslut tas 
på nästa medlemsmöte. 

 Preliminärt datum för KM i höst - 19 november (agility hade 
redan bokat den 29 oktober.  

 
MH  Conny Borg 
 Ca 10 MH och MT kommer att genomföras under 2016. 
 
Agility  Ingrid Borg Vogel 

 Fyra kurser igång. 

 2 nya instruktörer 

 2 instruktörer per kurs 

 Träningstävlingar tillsammans med Lund 

 Officiell agility tävling tillsammans med Svedala. Fantastiska 650 
anmälningar till tävlingen. 

 
Fogderiet  Conny Borg  

 Offerter kommer att tas in på de planerade renoveringarna av 
stugan. 

 Spegel beställd. 

 Erbjudande av jord att plana ut större delen av appell planen från 
golfbana. Styrelsen håller på att kolla erbjudandet och 
återkommer längre fram. 

 
Köket  Marina Elenmo  

 Förrådet uppdaterat. 

 Glass av varierande sorter kommer att inköpas. 
 
LHU  Maria Wahlgren  

 Maria Wahlgren med i LHU styrelsen 

 Försöker styra upp verksamheten. Massor av intresserade 
ungdomar som deltar i verksamheten. 

 Man försöker se till att alla lite äldre som är intresserade får 
någon form av ledarutbildning. 

Hemsidan   

 Helene Jonsson fixar och uppdaterar vår nya hemsida på ett 
jättebra sätt. Uppskattas! 

 
Styrelsen  Conny Borg 

Inget speciellt utöver det tidigare nämnda. 
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§7 
Ekonomisk rapport 

Cecilia Wendt 

 Kontoplanen lite omarbetad för att underlätta hanteringen. 

 En liten felaktighet i budgeten korrigerad. 

 Bytt bank till SEB. 

 Ett VISA kort kommer att inskaffas för att underlätta transaktioner 
vid t.ex. tävlingar. Cecilia tar fram regler för hanteringen av 
kortet. 

 Planer på att inskaffa SWISH för t.ex. försäljningen i köket. P.g.a. 
transaktionskostnaden får vissa förutsättningar fastställas. 

 Nya blanketter för utlägg framtagna och finns på hemsidan då 
behov uppstår. 

§8 
Inkomna skrivelser 
 Inga skrivelser inkomna.  
§9 
Övrigt  

 Yvonne Rosberg har tillsammans med Abby blivit champion i 
lydnad. 

§10 
Mötets avslutande 

V. Odförande Conny Borg tackade de närvarande medlemmarna för 
visat intresse och avslutade mötet. 

 
 

Efter mötets avslutande höll veterinärerna Cecilia Trägårdh och Cordelia 
Bracht från Fågelkliniken i Lomma en uppskattad genomgång av tänder, 
vaccinationer och fästingproblem. 

 
Lomma som ovan. 
 
Vid protokollet: 
 
Jan Andersson    Conny Borg                                                    
Sekreterare     V. ordförande 
 
Ingrid Borg Vogel    Marie Wahlgren 
Justerare     Justerare 
 
 
 
 
 
 


