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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2018-01-16 
 

Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 

Jan Andersson JA 

Filip Ertzinger FE 

Sten Henning SH 

Rose-Marie Palmgren RP 

Cecilia Wendt CW 

Jessica Carling JC 

Jeanette Dahlberg JD 

Marina Elenmo ME 

 

Lämnat förhinder:  

 

Frånvarande:  

LHU representanter 

 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen efter några tillägg. 

§3 

Val av 

Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes ME och 

JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2017-12-06 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Fastställande av verksamhetsberättelse 2017 

AS har tidigare skickat ut förslag till verksamhetsberättelse. Styrelsen 

godkände denna vilken därmed fastställdes. 

§6 

Fastställande av verksamhetsplan 2018 

AS har tidigare skickat ut förslag till verksamhetsplan. Efter några justeringar 

för HUK och hemsidan godkände styrelsen denna vilken därmed fastställdes. 
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§7 

Budget 2018 

CW gick igenom resultatet för 2017 samt förslag till budget för 2018. Resultatet 

ser bra ut med ett rimligt överskott. Styrelsen gick igenom varje konto i den 

föreslagna budgeten. Efter några justeringar var den klar att redovisas på 

årsmötet. 

CW redogjorde även för inkommen faktura på resterande jobb belysningen. 

Styrelsen ansåg att den var för ospecificerad. Beslut: CW tar upp detta med 

entreprenören och även förhållandet till offerten. Ingen betalning sker förrän 

detta är klarlagt. 

§8 

Årsmöte 2018 

 RP köper in blommor till utvalda personer och inköp engångsbestick 
m.m. 

 ME fixar förtäringen. 

 JA skickar ut påminnelse årsmötet. 
§9 

Övrigt 

 JD har kollat i LHU lokalen och meddelar att där ser väldigt 
ostädat och sjaskigt ut. Beslut: Styrelsen kollar hur där ser ut 
efter dagens möte. AS tar kontakt med LHU och uppmanar dom 
att städa lokalen. 

 JD har varit i kontakt med smådjurskliniken i Lomma och kollat 
intresset för vaccinationskvällar på klubben för medlemmarna. 
Dom är intresserade av detta och kan även ställa upp med 
föreläsningar i t.ex. akutsjukvård. Beslut: Styrelsen beslutade att 
vi gärna tar upp detta efter årsmötet för planläggning. 

 Fråga har inkommit till CW huruvida arvode kan betalas ut för 
olika insatser på klubben t.ex. snickeriarbeten. Lomma BK är en 
ideell förening som i grunden baserar sig på alla medlemmars 
ideella insatser. Det finns idag två beslutade arvoden på en 
mindre summa pengar. Utöver detta kan klubben besluta om 
någon form av presenter vid speciella insatser. Då det annars 
skall göras större arbeten skall offerter tas in för bedömning. 
Beslut: Frågan besvaras alltså med nej. 

 

§12 

Nästa styrelsemöten 

Ny styrelse beslutar efter årsmötet. 
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§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Lomma som ovan. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson 

Sekreterare 

 

Anna-Kari Sahlqvist    

Ordförande     

     

 

 

 

 

Marina Elenmo  Jeanette Dahlberg  

Justerare   Justerare 

 

 

 


