Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2016-10-04
Närvarande:
Jan Andersson JA
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Conny Borg CB
Jeanette Dahlberg JD
Cecilia Wendt CW
Marina Elenmo ME
LHU representanter
Lämnat förhinder:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
V. ordförande CB hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes efter några smärre justeringar av styrelsen.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes förutom v. ordförande och sekreterare
IB och JD.
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2016-09-06 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
Bättre koll av vår mailadress info@lommabk.com önskas eftersom vi
uppenbart missat en del mail till oss. Förslag från styrelsen att
sekreteraren sköter denna bevakning.
§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§7
Distriktsmöte – beslut angående MH/MT
CB gjorde en bra sammanfattning av allt som hänt i diskussionerna runt
MH/MT.
 SBK har gjort en seriös genomgång av hur MH/MT bör läggas upp
och bedömmas. Detta var uppe på SBK kongress och fastställdes
där.
 SKK har beslutat gå emot SBK och att vi skall behålla nuvarande
upplägg och bedömning.
 På distriktsmötet beslutades att vi skall följa SBK kongress beslut
och så långt möjligt använda den av SBK reviderade varianten.
§8
Belysningen
De fyra trästolparna på nedre planen är i väldigt dåligt skick och en av
stolparna har knäckts i kraftig vind. P.g.a. av detta ser styrelsen sig
nödgad att investera i ny belysning.
Beslut: Styrelsen beslutar att ersätta de fyra trästolparna på nedre plan
enligt den offert som CB tagit in. Kostnaden för detta ligger på c.a.
100.000 kronor. Information om detta på kommande medlemsmöte.
§9
KM rally statuter.
Frågan om löptikars rätt att deltaga i KM rally diskuterades efter att
förslaget från TK var att inte tillåta löptikar.
Beslut: Styrelsen beslutade att vi skall följa officiella regler och då att
löptikar skall få deltaga. Vid upplägget tas normal hänsyn till detta.
§10
Rapporter
HUK - RP.
Inget att rapportera.
MH - CB.
Snart slut på årets planerade tester. Är ett väldigt sug och intresse kring
detta. Skulle behövas fler test figuranter.
Agility - IB.
Gemensamma tävlingen med Svedala genomförd. Trots en del tekniska
problem gick allt bra.
Man testade en ny variant som man valt kalla ”Swish and go”. Gick ut på
att betala en mindre peng och få köra en enkel bana med domare och
allt. Visade sig bli riktigt populärt och något man skall fundera vidare på.
Kurser i full gång och börjar närma sig slutet.
TK - JD
 KM närmar sig och vi hoppas på många deltagare.
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Vi kommer anmäla ett gäng för utbildning i nya lydnadsreglerna.
Anna-Kerstin visste inte kostnaden, beror på hur många som
kommer. Pressade lite och typ 200 kr per person.
Vi har flyttat vår lydnadstävling 2017 till oktober p.g.a. att SM i
lydnad planerats i Juni då vi ursprungligen skulle ha tävlingen.

Rally - KP.
Inget att rapportera
Fogderi – JA/CB.
 Reparationerna av klubbstugan påbörjade.
 Det kommer att tillkomma en del kostnader utöver offerten
p.g.a. saker som upptäcks vid reparationen. Just nu har man
konstaterat att dörren till toaletten måste bytas.
 Förslag från styrelsen att man inskaffar en diskmaskin till
köket. Beslut: Styrelsen beslutade att detta skall tas på
medlemsmötet.
LHU .
 Styrelsen uppmanade LHU att söka bidrag hos kommunen för
belysning på planen och tillfarten.
 Ledarskapsutbildningar genomförda.
 I övrigt många kul aktiviteter planerade under hösten.
Köket - ME.
Styrelsen föreslår att vi i nästa budget tar upp inköp av ny(-a) frys till
köket. De gamla funkar visserligen men tar sannolikt mycket ström.
Hemsidan - CB.
Hur vi skall göra med Uppnosat tas på medlemsmötet.
Styrelsen - CB.
CB sammanfattade distriktsmötet som handlade om 100.000
medlemmars målet till jubileumsåret 2018. Bl.a. är det glädjande att
Lomma BK är bland de klubbar som ökar mest i medlemsantal. Det har
också uppmärksammats att vi numera har en väldigt livaktig
ungdomsavdelning.
§11 Ekonomisk rapport.
Just nu flyter det in mycket kursavgifter. I övrigt ser allt bra ut och vi har
medel att genomföra de planerade upprustningarna av stuga och
belysning.
§12
Övrigt
Förslag att vi budgeterar nya utemöbler inför nästa år. Flera av de
gamla håller på att falla samman.
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§12
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir tisdagen 1/11 kl. 19.00 i klubbstugan.
§13
Mötets avslutande
V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.

Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Conny Borg
V. Ordförande

Jeannette Dahlberg
Justerare

Ingrid Borg Vogel
Justerare
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