Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

PROTOKOLL
Styrelsemöte Lomma 2020-04-07
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Marina Elenmo ME
Jeanette Dahlberg JD
Jenny Fridh JF
Monika Thulin Dahlander MT
Lämnat förhinder:
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Jane Askfelt JaA
Jonas Lind JL
Frånvarande:
§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§3
Val av Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes
ME och MT.
§4
Justering av föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2020-03-10 godkändes o lades till
handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
Inget inkommet.
§6
Utgående skrivelser
Inget aktuellt.
§7
Rapporter
HUK
HUK har pausat alla nya kurser tills vidare. Valpkurs dagtid ställts in pga
endast 2 anmälningar. Vi tror detta beror på Corona att det är tveksamt
att anmäla sig till kurser.
Totalt sett har vi hittills arrangerat 6 kurser med totalt 41 kursplatser i vår.
Det är ca 30 st färre än föregående vår. Vi hade planerat för ytterligare
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30 som vi nu avvaktar med ( 2 valpkurser samt 2 NW kurser).
Totala kursintäkter så långt bör ligga på ca 38 000 kr mot i fjol ca 70 000
kr.
HUK hoppas kunna arrangera några sommaraktiviteter längre fram för
att kompensera något.
Fogderiet
Gräsklipparkollen planeras den 8/4.
FE har ännu inte inhandlat bekämpningsmedel för kaninerna.
Det har tillkommit en ny soffgrupp på uteplatsen. Dynorna förvaras inne i
klubbstugan.
FE har haft kontakt med kommunpolisen då det har förekommit en hel
del inbrott i området. FE har sett över kostnad för larm o under rådande
omständigheter avvaktas detta.
Agility
Ingen rapport.
Mentalitet
Alla evenemang fram till 31/5 är inställda på grund av Corona.
TK
Alla tävlingar fram till 31/5 är inställda på grund av Corona. Ansökt om
mark i Revinge för spårtävling i september.
Hemsidan
Ingen rapport.
LHU
Alla kurser fram till 31/5 är inställda på grund av Corona. Påsk
aktiviteterna är inställda.
Man funderar på onlinekurser. LHU behöver intäkter för att klara av att
existera. De har haft kontakt med kommunen men det ställs väldigt
mycket motkrav för en liten peng. LHU har 150 medlemmar.
Köket
På grund av liten aktivitet, dvs få kurser är det fortfarande välfyllt.
Nosework
Det har skickats ut förfrågan i NW gruppen angående intresse för att sitta
med i HUK o vara Monika behjälplig.
Ansökan om tävling den 22/7 är inskickad.
Planer på att anordna doftprov i alla klasser finns.
Jenny o AnnaKarin examineras den 7/6.
Styrelsen
Har lite idéer för att hålla igång verksamheten.
-Promenader
Styrelsemöte 2020-03-10

Sid 2

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

-Träningstävlingar
-Valpträffar
-Temakvällar med drop in
-Onlinetävlingar

§8
Ekonomisk rapport
§9 Datum för städdagar och medlemsmöten
Städdag den 21/4 är inställd på grund av Corona.
Medlemsmöte den 26/5 är inställd på grund av Corona.
§10Tillfällig sekreterare
Under JA:s frånvaro utses JD till tillfällig sekreterare.
§Övrigt
Dörren till lektionssalen ska bytas.
§12
Nästa styrelsemöte 2020-05-26 KL 18:00
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
Jeanette Dahlberg
Tillfällig sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Marina Elenmo
Justerare

Monika Thulin Dahlander
Justerare
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