Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2019-08-20
Närvarande:
Jan Andersson JA
Monika Thulin Dahlander MT
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Jonas Lind JL
Jenny Fridh JF
Katarina König Morin KK
Jeanette Dahlberg JD
Lämnat förhinder:
LHU representanter
Filip Ertzinger FE
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
V. ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom v. ordförande och sekreterare valdes JD och
JF.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2019-06-18 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
• Fråga från Ingrid Borg Vogel och Madeleine von Koch angående hantering
av regelrevidering Rally lydnad. Beslut: Styrelsen remitterade frågan till
TK.
• Ingrid Borg Vogel har inkommit med fråga angående de nya ordnings och
parkerings reglerna. Framgår inte tydligt nog att det även omfattar
aktiviteter som t.ex. MH. Beslut: Styrelsen beslutade att justera i texten så
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att det tydligt framgår att även aktiviteter som MH har samma rättigheter
som övriga instruktörer och funktionärer.
§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§7
Rapporter
HUK
• P.g.a. brist på instruktörer blir det inte så många kurser under
hösten. Hoppas fortfarande på att det skall kunna bli några fler.
• Instruktörsmöte 25 Augusti där bl.a. nämnda brist på instruktörer
skall tas upp och funderingar på vad man kan göra.
• Två medlemmar kommer att utbildas till instruktörer vilket är
mycket glädjande.
• Försöken med valpträffar under sommaren som hållits av FE och
ME har varit en stor framgång. Många nöjda valpägare och
valpar.
• Diskuterades vad man kan göra för att kunna ta emot fler
kursdeltagare. Troligen måste man hitta en ny eller annorlunda
modell för kurser som sliter mindre på instruktörerna. Uppdrag:
MT utreder frågan på lämpligt sätt och återkommer med förslag.
Fogderi
• JF har kollat möjligheterna att få klippning utförd av kommunen.
Inget svar har ännu kommit.
• Behövs lite översyn av en del träd så att ingen skall få en gren i
huvudet när man vistas på klubben. Uppdrag: RP kollar med
kommunen.
• Städdag 10/9. Uppdrag: JA skickar ut mail.
Agility
Se bilaga 1.
Uppdrag: FE bjuder in Linda Wernram till ett kommande styrelsemöte
för att diskutera Agility verksamheten.
MH
Se bilaga 2.
TK
Ingen rapport.
Hemsidan.
Styrelsemöte 2019-08-20

Sid2

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Ingen rapport.
LHU
Vi i Lomma HU vill bara meddela att vi kommer hålla två kurser under
höstterminen. En agilitykurs (fortsättning) och en grundkurs i lydnad +
agility. De båda kommer vara mellan v 35 och v 41 på torsdagar klockan
18:30-20:00. Vi kommer främst befinna oss agilityplanen.
Köket
Inköp på gång inför kursstarter.
Styrelsen
Inget att rapportera.
§8

Ekonomisk rapport
Något lägre intäkter än motsvarande i fjol men också lägre kostnader, så resultatet är
ungefär samma. Viktigt att vi försöker hålla kursnivå och inte tappa medlemmar.
§9

Övrigt
Diskuterades möjligheterna att arrangera tävling i NW. Uppdrag: JF kollar om det
finns möjligheter för Lomma att ha ett sådant arrangemang.
§10
Nästa styrelsemöten
FE återkommer med lämplig tid för nästa styrelsemöte.
§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

Jenny Fridh
Justerare
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Bilaga 1
Rapport från Agility kommittén 190819
Fortfarande saknas en tävlingsansvarig
Kurser och instruktörer
Det finns i dagsläget inga instruktörer som kan hålla kurser i höst i agility men eventuellt kommer
kortare temakurser att planeras.
Agilityplan
Det har kommit massor med klagomål på planen, hålor och att våra hinder är en skaderisk. Så många
väljer bort vår klubb till följd av detta. Skaderisken är att hopphindren inte följer tävlingsregler med
en fast tvärslå mellan hinderstöden. Hinderstöden skall vara separata enheter.
/Linda Wernram
genom Katarina König Morin
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Bilaga 2
Hej,
Här kommer en kort rapport:
Helgen som gick, 17-18.8, var det full aktivitet på klubben avseende hundars mentalitet.
På Lördagen genomfördes två uppfödar-MH för raserna korthårig collie samt NSDTR, allt gick utmärkt och
uppfödarna var mycket nöjda. Såg ett inlägg från nöjd deltagare på Lbks FB-sida :-)
På Söndagen genomfördes genom SBK centralt en utbildning för domare från Danska Kennelklubben
avseende hundars mentalitet med information om SKK, SBK som organisation men även genomgång av
mentalbeskrivning, hur funktionärer utbildas i Sverige samt hur man följer upp med statistik. Det var även
praktisk utbildning ute på appellplanen där vi körde ett antal hundar en hel beskrivningsbana (äldre
hundar som deltagit tidigare på MH) och genomgång hur man ska sätta kryssen i protokollet.
Det finns en del skillnader mellan hur man genomför MH i Sverige resp. Danmark och eftersom Sverige är
föregångslandet och hela tiden utvecklat MH:t fick de mycket nytt att ta till sig och hela gänget var mycket
nöjda.
Vi tycker det är kul att vi kan sätta Lomma BK på kartan och de danska domarna tycker att det är
fantastiskt vilka fina anläggningar (lokalklubbarnas) vi har i Sverige då de inte har något liknande i
Danmark.
From årsskiftet 2019-2020 gäller nya anvisningar avseende MH och ett nytt skrammel ska användas (ett
rör där kedjan skramlar inuti) har vi beställt ett sådant, detta förevisades även för danskarna som tyckte
att det var toppen och ska verka för att även få det i Danmark.
De medlemmar som i vintras utbildades till figuranter har flitigt varit aktiva och deltagit i årets MH - ett
mycket bra tillskott till vår verksamhet!
Tror det var allt!
Ingrid och Conny
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