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Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2016-05-03
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Sten Henning SH
Cecilia Wendt CW
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Lämnat förhinder:
Marina Elenmo ME
Conny Borg CB
Frånvarande:
Representant LHU
Adjungerad under §4:
Marie Kjellkvist
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande och sekreterare
JD.
§4
SWDI kursen 1-3 april 2016
Marie Kjellkvist redogjorde för SWDI kursen. Alla deltagare var väldigt
nöjda och det ekonomiska utfallet blev positivt. P.g.a. att även kursledarna
var nöjda med kursdeltagarna planerar man nu en uppföljning 19-21
augusti 2016. Information och anmälningsmöjligheter kommer att komma
på hemsidan.
På förslag från KP kommer 15-20 av våra instruktörer att anmälas till
föreläsningsdelen.
§5
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2016-04-05 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
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§6
Inkomna skrivelser
 Lån av klubbstuga spårhundsgruppen 17-19/6-16, mailat ok, in på
hemsidan
 Medlemsregistret
 Offert klubbstugerenovering. KP lämnat specificering för offert till
byggare.
 SBK centralt, via Anna-Kerstin Svensson, lydnadsdomare anslås
minst en vecka innan tävling
 Förfrågan från fritidsledare Sara Pålsson att klubben håller i
sommaraktivitet för lediga skolbarn. Beslut: Styrelsen beslutade
att delegera denna förfrågan till LHU med förslag att aktiviteten
sker på vårt klubbområde.
§7
Utgående skrivelser
 Ordförandens skrivelse gällande klubbens åsikter avseende
Förbundets förslag MT, samt Dobermannklubbens motion
gentemot densamme. Lomma BK står bakom FS förslag.
 Mentalitets, Lomma, skrivelse till Skånedistrikte gällande samma
som i ovanstående.
§8
Stugrenoveringar m.m.
 Spegel på plats genom KP:s försorg.
 Angående förbättringar av vårt område anser styrelsen att
agilityplanen och speciellt kaninhålsproblematiken är prioriterade.
IB kollar med Johan Wiberg om det går att fixa grävare för att rensa
ut kaninhålen.
 KP kollar vad transport av tidigare nämnda jord från golfklubb
kostar.
 Offertförfrågan har gått ut angående specificerade åtgärder på
klubbstugan.
 Särskild offertförfrågan har gått ut avseende altan.
 CB tar in offert på belysningen på nedre planen.
 Då vi får grepp på kostnaderna för ovanstående får nya beslut
fattas kring ev. prioriteringar och om vi måste avstå något. Troligen
kommer vi också att behöva utökad reparationsbudget via
medlemsmöte.
§9
SWISH.
CW informerar att kostnaden för SWISH på klubben är 500:- per år och
därefter 2:50 per transaktion.
Beslut: Vid tävlingar och andra evenemang då köket är bemannat kan vi
tills vidare använda CW:s privata Swish vilket innebär att hon direkt kan
föra över pengarna till klubbens konto. Dock bör anteckningar föras i köket
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över den försäljning som sker via Swish. I PM till tävlingar skall nämnas att
det på klubben finns möjlighet till betalning via Swish.
§10
Rapporter
HUK - KP.
Kurserna närmar sig avslutning.
KP tar sin valp kurs på besök till Fågelkliniken i Lomma som ett test på hur
det funkar.
MH - IB.
MT på lördag.
MH på söndag.
Agility - IB.
 Årets stora tävling avklarad. Allt gick helt planenligt med nöjda
deltagare.
 Kurserna rullar på.
 25 maj treklubbstävling.
TK - JD
 4 Juni lydnadstävling.
Rally - KP.
 29 maj tävling. Hittills lite få anmälda. KP tror att det just nu är en
liten dipp i rallytävlande. Samma tendens på andra klubbar.
 Kurser på gång.
 Distriktet har bildat en rally-grupp som består av Leif Borgenlöv och
Helene Jonsson.
Fogderi - JA.
 Diesel inhandlat till klipparen och oljebyte gjort. Vårt klippschema
börjar nästa vecka.
 Vissa strömproblem på kontoret. CB kollar detta.
 I övrigt se under § 8.
LHU - AS.
 Problem med strömmen. CB kollar.
Köket - AS.
 Komplettering behövs i kakförrådet. KP fixar.
 Fler pappermuggar behövs. Kollar tidigare leverantör.
Hemsidan - AS.
Inget att rapportera.
Styrelsen - AS.
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Kaninhålen skall åtgärdas enligt vad som nämnts ovan.
Efter renoveringar skall en uppfräschning av stugans inre planeras.

§11
Ekonomisk rapport - CW
 CW sammanfattade läget och allt ser bra ut.
 CW inskaffar en Telia minirouter för internet i stugan.
 KP köper ny skrivare/kopieringsmaskin.
§12
Övrigt
Inget att ta upp.
§13
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir tisdagen 31/5 kl. 19.00. AS väljer plats.
§14
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Jeanette Dahlberg
Justerare
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