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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2016-11-01 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 
Jan Andersson JA 
Ingrid Borg Vogel IB 
Karin Permskog KP 
Conny Borg CB 
Jeanette Dahlberg JD 
Cecilia Wendt CW 
Marina Elenmo ME 
LHU representanter 

Lämnat förhinder:  
Sten Henning SH 
Rose-Marie Palmgren RP 

Frånvarande:  
 
Adjungerad §10: Marie Kjellqvist 
§1 
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppna 
§2 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
§3 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande och sekreterare 
CB och ME. 

§4 
Föregående Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 2016-10-04 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
 
§5 Ekonomisk rapport. 

 Inget nytt som kräver styrelsens insats. 

 Diskuterades hur vi säkerställer att kursare har betalat sin 
kursavgift. Fortfarande är det bästa att varje kursare måste visa 
kvitto för sin instruktör inom rimlig tid, annars får man inte fortsätta 
kursen. 

§6 
Inkomna skrivelser  

 SKK organisationskonferens. AS kommer att deltaga på mötet. 
Hon fick synpunkter från styrelsemötet att ta med sig. Generellt är 
vi emot SKK:s uppenbarliga strävan att ”ta över” mer och mer av 
SBK:s verksamhet. AS kommer också att kolla om vi kan få en 
plats till. 
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 Motion från CB och IB. Avser ändring av rätt för deltagande i vår 
barometer. Motionen bifalles av styrelsen och kommer att 
föreläggas årsmötet. 

  
§9 
Utgående skrivelser  

Inga utgående skrivelser 
 
§10 
SWDI utbildningen 

Marie Kjellkvist redogjorde för planerna och budget för ny kurs av 
SWDI. Tidpunkten för detta är satt till 31/3 – 2/4 2017. Man räknar med 
c.a. 80 deltagare. Tidigare arrangemang har varit väldigt uppskattade.     
Beslut: Styrelsen biföll detta  

§11 
Årsmöteshandlingar 
 AS påminde om de rapporter som måste fram till årsmötet. 
§12 
Rapporter 
 HUK - KP. 

 Kurserna avslutade 

 KP hjälper till med hanteringen av studiefrämjandet nästa år. 
 
MH - CB. 

 MT avhålles 12/11 

 Planering inför 2017 påbörjad 
 
Agility - IB. 

 Kurserna avslutade 

 KM avklarat i lördags. Information och bilder på vår FB-sida. 

 Avslutning samarrangemanget med Lunds BK. Massor med priser 
och gemensam middag. 120 starter och mycket lyckat. 
Fortsättning kommer. 

TK – JD 

 Då har vi haft vårt möte inför KM och det blir KM även om det inte 
blir så stort. Vi kommer köra: 
Lilla Bruks 3 ekipage 
Bruks 4 ekipage 
Lilla lydnad 2 ekipage 
Lilla Rally 12 ekipage 
Rally 1 ekipage 
Vi har avbokat en domare så kvar är Ingvar Klang (bruks och 
lydnad) och Leif Borgenlöv (rally). 

 Vi har haft TL-lydnadskonferens i helgen en mycket intressant 
helg med många diskussioner kring upplägg och bedömning enligt 
de nya lydnadsreglerna. Med från vår klubb var Yvonne Rosberg 
och Lena Hodder. 
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 Det visade sig då att vår lydnadstävling krockar med Sjöbos 
lydnadstävling så vi i TK vill byta datum för vår lydnad till den 
15/10 i stället. 

 Vi beställde två hopphinder (på TL-konferensen), som 
uppfyller kraven för det nya momentet i klass 3, till en 
kostnad av 900 kr/st 

 Vi kommer ha en genomgång av tävlingsmaterialet och behöver 
troligen komplettera en del. T ex är många av våra Träapporter så 
slitna (tuggmärke) att de inte längre duger till tävling. 

 Vi arbetar på att få upp foto på våra champion-ekipage 
föregående år samt de som erhållet detta under detta år. 

 Vi kommer ha ett möte den 12 januari inför årsmötet och den 
prisutdelning som vi håller i. 

 
Rally - KP. 
DM på klubben i söndags. Detta var lite av en testtävling inför framtiden 
hur DM skall arrangeras. 
 
Fogderi – JA/CB.  

 Fixa elproblemen i vår stuga och hus LHU inom ramen för 
pågående entreprenad. AS tar detta med Janne/Christoffer 

 Belysningen på nedre plan påbörjas imorgon. 
LHU - VS. 

 Höstlovsaktiviteter. Ca 100 ungdomar aktiverade under två 
dagar. 

 Har varit lite diskussioner kring hur planen utnyttjas måndag 
kvällar. T.ex. har lydnadsgruppen träning samtidigt med 
ungdomarna. Styrelsen anser att om man utnyttjar hela planen 
finns plats för alla. Ny belysning kommer att underlätta. 

 Lucia firandet ändras till 15/12 eftersom det då är väsentligt 
lättare att engagera ungdomar. 

 Kurser avslutade 

 Några har gått ledarskapsutbildning. 
 
 Köket - AS. 

Inget att rapportera. 
 
Hemsidan - AS. 
Varit en del diskussioner kring hur vår mail skall hanteras. 
Beslut: Styreslen beslutade att raden info@lommabk.com i foten på 
hemsidan skall tas bort. Istället skall ett val finnas i menyn ”Kontakta oss” 
med lista exempelvis 
Utbildningsfrågor – huk@lommabk.com 
Agilityfrågor – agility@lommabk.com 
Tävlingsfrågor – tk@lommabk.com 
Et.c. 
Övriga frågor – styrelsen@lommabk.com 

mailto:huk@lommabk.com
mailto:agility@lommabk.com
mailto:tk@lommabk.com
mailto:styrelsen@lommabk.com
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Styrelsen - AS. 

 Större soptunna. Beslut: JA beställer större soptunna. 

 Arbetet fortsätter med att hitta ersättare för KP 2017. 

 Antalet styrelsemedlemmar och suppleanter diskuterades. 

 Stugreparationerna. Beslut: Styrelsen godkände en förlängning 
av arbetet tills året slut p.g.a. en del tillkommande arbeten. 

 Tags kommer att styra vem som kan låsa upp nya kodlåset. Lista 
över vem som kvitterar ut tags måste upprättas, KP ansvara för 
detta. En rimlig depositionsavgift skall beslutas för utkvittering av 
tag. Beslutas på nästa styrelsemöte. 

§11 
Övrigt  

 KP frågade om möjligheten att bjuda funktionärerna från DM rally 
på något för att dom ställde upp och gjorde en bra insats. 
Beslut: Styrelsen biföll önskemålet. 

 Det stora trädet på planen utgör en viss risk då grenar faller ner 
vid kraftigare blåst. Beslut: Styrelsen uppdrar åt SH att kontakta 
kommunen för att få ner volymen en del på trädet. Vi vill inte att 
trädet tas bort i sin helhet. Det finns även en del behov av 
rensning i den träddunge som finns mellan planerna. 

§12 
Nästa styrelsemöte 

AS återkommer med datum. 
 
§13 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Lomma som ovan. 
 
Vid protokollet: 
 
Jan Andersson 
Sekreterare 
 
Anna-Kari Sahlqvist    
Ordförande     
 
Conny Borg    Marina Elenmo  
Justerare    Justerare 
 
 
 


