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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2016-08-16 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS  
Rose-Marie Palmgren RP 
Ingrid Borg Vogel IB 
Conny Borg CB 
Marina Elenmo ME 
Cecilia Wendt CW 
Jeanette Dahlberg JD 

Lämnat förhinder:  
Jan Andersson JA 
Sten Henning SH 
Karin Permskog KP 

§1 
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade att dagens möte främst 
ska beröra offertanbuden och därav den korta dagordningen och 
förklarade detsamma för öppnat. 

§2 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
§3 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande och sekreterare 
JD och RP. 

§4 
Föregående 
Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 2016-08-02 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
 
§5 Offertanbud stugan. 

 AS och SH besökte Jan-Erik Nilsson 2016-08-11 och skrev under 
att avtal Hantverkare, tillika en orderbekräftelse med smärre 
justeringar. Renoveringen skall vara färdigställd till senast 1 
november 2016.  

§6 
Inkomna skrivelser  

 Distriktmöte 2016-09-21 kl 19,00 Revingehed 

 Påminnelse om Distriktets utvecklingsmöte 10/9 kl 10-15, 
Revingehed 
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§7 
Övrigt  

 Kaninhålsåtgärd är på G meddelar CB.   

 CB kommer att få pris på 2st lyktstolpar/master med 8st lampor 
och Christopher Nilsson fixar en skylift för justering av lamporna 

 IB meddelar att AG hade instruktörsmöte i måndags och att de 
drar igång 4st kurser 

 LHU måste visa mer hänsyn till andra medlemmar. De kan inte ha 
lösa hundar springande omkring på planerna utan kontroll 

 IB kommer att införskaffa lite ny köksutrustning, ex kastruller, 
knivar mm. 

 Info-mail AS hör om JA kan åta sig den uppgiften. Styrelsen ger 
JA en ros för mycket väl utfört arbete som sekreterare 

§8 
Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir tisdagen 2016-09-06 kl. 19.00 i klubbstugan. 
§9 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Bilaga; Avtal med Hofterups Glasmästeri, Jan-Erik Nilsson 
 
Lomma som ovan. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist 
Ordförande 
 
 
 
Jeanette Dahlberg   Rose-Marie Palmgren  
Justerare    Justerare 
 
 
 
 


