Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Medlemsmöte
Lomma BK 2019-05-16
Deltagare 10 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 Jeanette Dahlberg och Karin Juhl.
§4
Justering av föregående mötesprotokoll 2019-02-10
Godkändes.
§5
Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§9
Rapporter
HUK
• Många kurser igång och dom är mycket uppskattade.
• Monika Dahlander ny instruktör och vi har ytterligare en, Rebecca Persson,
som snart är klar. Mycket glädjande.
• Vi använder numera en del avtalsinstruktörer till våra kurser. Även om vi tjänar
något mindre ekonomiskt på dessa så är den totala vinsten stor att kunna
erbjuda plats på kurser (t.ex. ökat medlemsantal, fler som intresserar sig för
klubben, en viss ekonomisk vinst, mm) .
• Eftersom SBK har gjort applikation för att ta hand om medlemshanteringen, så
kommer vår nuvarande kontrollant av medlemsinbetalningar Lena Jernberg
istället hjälpa instruktörerna med kontrollen av kursinbetalningar.
TK
Helene Jonsson (sammankallande)
AnnaKarin Dahlstedt
Lisa Montén (markansvarig)
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Marina Elenmo
Martina Lundbeck
Yvonne Rosberg
Tävlingar 2019
1. Söktävling 14 april
7 startande (8 anmälningar)
Tävlingsledare: Helene Degerman.
Funktionärer i skogen: ”Sökgänget”
Sekreteriat: Lena Killander och Helene Jonsson
Köket: Karin Permskog.
Domare: Kenneth Johansson och Anders Werup
Kommentarer från domare: Bra arrangerad tävling och GOD MAT ☺
Sponsring: Hööks i Lund och Evidensia Djusjukhuset i Malmö.
2. Rallylydnadstävling 19 maj
98 anmälningar.
Domare: Filip Ertzinger och AnnaKarin Dahlstedt.
Skrivare: Annelie Lütgebaucks och Marina Elenmo
Sekreteriat: Martina Lundbeck, Helene Jonsson
Köket: Jessica Nyström
Övriga funktionärer är ekipage som startar för Lomma BK.
Sponsring: Hööks i Lund, Evidensia Djursjukhuset i Malmö samt
ZooGiganten i Lomma.
3. Lydnadstävling 16 juni
Hittills 10 anmälningar. Sista anmälningsdag 25 maj.
Domare: Cronje Björkqvist, Crispin Frid och Birgitta Wallin
TL och biträdande TL: Yvonne Rosberg, Lena Hodder, Janette Ågren,
Sigrid Sjöstrand.
Sekreteriat: Vakant
Köket: Vakant
Sponsorer: Hööks i Lund och Evidensia Djursjukhuset i Malmö.
4. Spårtävling 1 september
P g a att vi inte fick tillgång till någon mark i Fulltofta, flyttade vi tävlingen
från 8 september till 1:a september. Vi ändrade då också klassen från Elit
till HKL, eftersom Sjöbo BK har en Elitspårtävling den 1:a september. Men
nu har vi lyckats få hyra mark på Revingehed den 1:e september (och 31:e
augusti)!
Så det blir alltså en spårtävling HKL på Revingehed den 1:e september –
ifall vi lyckas få tag i spårtrampare och övriga funktionärer!
Domare: Sven-Börje Persson och Cronje Björkqvist
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Tävlingsledare: Helene Jonsson (Mari Kjellkvist är ”övervakare”då HJ inte
varit TL senaste 3 åren)
Sekreteriat: Vakant
Spårtrampare: Roland Ohlsson, ?
Sponsorer: Hööks i Lund och Evidensia i Malmö
5. Rallylydnadstävling 6 oktober Alla klasser
Planeringen har inte börjat.
6. Nästa års tävlingar
Distriktet vill att vi lämnar in vår planering för 2020 avseende Bruks- och
Lydnadstävlingar, senast 15 maj. Det lutar åt att det blir ungefär som i år,
men att vi flyttar Lydnadstävlingen till början av april.
Auktoriserade funktionärer
Klubben behöver fler tävlingsledare i både bruks och lydnad samt även
sekreterare. I Rally kan vi tänka oss fler sekreterare och skrivare, ja även
domare! Om någon är intresserad så kontakta TK.
För Tävlingssektorn
/Helene

Agility
Fortfarande saknas en tävlingsansvarig
Kurser och instruktörer
Kurserna är i full gång. Haft en del problem i grundkursen där information
via mail inte nått ut till kursdeltagarna, men kurserna verkar vara mycket
uppskattade och deltagarna är nöjda såhär långt.
Vi har fått upp ögonen för en av kursdeltagarna och hoppas att hon kan
tänka sig hålla kurs och ställa upp för klubben, så förhoppningsvis kan vi
erbjuda henne instruktörsutbildning under hösten.
/Linda Wernram

MH
•

Under 2019 kommer vi att arrangera sammanlagt 11 mentalbeskrivning hund
(MH) varav två av tillfällena är dubbla (två arrangemang samma dag), 4 ordinarie
och 7 för uppfödare
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•

Lbk har fått ett tillskott på tre nya figuranter under våren, sedan tidigare består
”personalen” av 2 mentaldomare/mentalbeskrivare och 1 figurant – så det här
tillskottet var välbehövligt! Det vi saknar är en testledare.

•

Den 18 augusti kommer Lomma BKs mentalkommitté att vara värd för ett
studiebesök från Danska Kennelklubben som består av 15 MH-domare. De ska få
ett teoripass avs. hundars mentalitet samt därefter få se ett antal hundar på MHbanan och få stöd i hur de ska beskrivas.
För mentalkommittén
Conny och Ingrid

Fogderiet
• Det mesta invändigt nymålat.
• Förutom några mindre åtgärder pausar vi stugrenoveringarna ett tag.
• Nya utemöbler inskaffade
• En del uppgraderingar på el-installationen genomförda
• Av kostnadsskäl avvaktar vi till längre fram med nya inne möbler.
• Gräsklipparen igång. Kommer i fortsättningen att hitta annan serviceaktör.
• Utrensning av kaniner kommer att göras lite längre fram.
Köket
• Marina Elenmo kommer att se över rutiner och organisation i köket.
• Stor uppmaning till alla att betala för det man tar i köket, antingen kontant eller
via Swish. Swish uppgifter finns i köket.
LHU
• Har igång flera kurser.
• Behöver hjälp med att söka kommunala bidrag.
Hemsidan
• Inget att rapportera
Styrelsen
• Inget att rapportera utöver det redan nämnda ovan.
§7
Ekonomisk rapport
• Anledningen till att vi har bättre resultat i år är i huvudsak att vi har lägre
kostnader för underhåll. Ser bra ut men självfallet måste vi jobba vidare med
att öka våra intäkter för ökade medlemmar, kurser och tävlingar.
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§10
Övriga frågor
• Inget togs upp.
§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

Jeanette Dahlberg
Justerare

Karin Juhl
Justerare
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