Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2019-05-07
Närvarande:
Jan Andersson JA
Monika Thulin Dahlander MT
Jeanette Dahlberg JD
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
Filip Ertzinger FE
LHU representanter
Jonas Lind JL
Jenny Fridh JF
Katarina König Morin KK
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
V. ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes med ett tillägg.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom v. ordförande och sekreterare valdes JD och
ME.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2019-04-02 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
• Från Lantmäteriet/Ingrid Aronsson angående att bilda
gemensamhetsanläggning för väg M18896. Beslut: Skickas till FE för
hantering.
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§6
Utgående skrivelser
• Till ansvarig för medlemsregistret att det medlemskap nu löses via SBK
centralt och via nätet
• Regelrevidering lydnad och rally till TK
§7
Rapporter
HUK
• MD klar som instruktör allmänlydnad. Styrelsen gratulerar!
• 2 nosework kurser har tvingats ställas in.
Fogderi
• Gräsklippare strulet börjar igen. Nu har vi fått hygglig ordning på
klipparen så att vi förhoppningsvis kan klara årets klippningar.
Dock kommer vi antingen att hitta annan service aktör eller föreslå
inköp av nyare mindre klippare.
• Nya utemöbler inköpta och uppställda.
• Städdagen förlöpte bra. Hyggligt med medlemmar hjälpte till och
merparten av åtgärdslistan genomfördes.
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.
MH
Ingen rapport.
TK
•
•

Träning för tävling på försök en gång i månaden. Börjar
Torsdagen 9/5.
Rallytävling 19/5. Planering pågående. C.a. 90 starter.
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Hemsidan.
Ingen rapport.
LHU
Ingen rapport
Köket
• Nya inköp på gång.
• ME vill uppgradera rutiner och organisation i köket. Beslut: ME
får fria händer att genomföra.
Styrelsen
Inget att rapportera.
§8

Ekonomisk rapport
Anledningen till att vi har bättre resultat i år är i huvudsak att vi har lägre kostnader
för underhåll. Tycker det ser bra ut men självfallet måste vi jobba vidare med att öka
våra intäkter för ökade medlemmar, kurser och tävlingar.
§9

Övrigt
• Förslag barometer Nosework statuter har inkommit nyligen till JD. Ingen i
styrelsen har kunnat läsa igenom. Av det vi fick kännedom om verkar det
finnas behov att uppdatera medlemsvillkoren för deltagande. Beslut: De nya
statuterna för barometer nosework tas upp nästa styrelsemöte för beslut.
•

Parkeringen på området. Efter att vi fått upp en ny fin skylt vid infarten till
klubben, måste vi säkerställa att vi har bra regler för parkeringen. Det
nuvarande beslutet säger att endast instruktörer och styrelseledamöter får
parkera på området. Vi vet alla att detta inte har hållit i verkligheten. Reglerna
måste vara så utformade att vi med gott samvete kan avvisa dom som inte
följer dom och inte ställa till problem för klubben. Mötet kom fram till att det
kanske är bättre att definiera vem som INTE får parkera på området. Förslag:
De som inte får parkera på området utan måste ställa sina bilar utanför är:
o Kursdeltagare
o Tävlingsekipage
o Medlemmar som inte hjälper till som funktionärer.
o Övriga icke medlemmar

§10
Nästa styrelsemöten
Sista mötet för säsongen. Filip återkommer med tid och plats.
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§11
Mötets avslutande
V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Marina Elenmo
V. ordförande

Jeanette Dahlberg
Justerare

Monika Thulin Dahlander
Justerare
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