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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2017-01-17 
 

Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 

Jan Andersson JA 

Karin Permskog KP 

Conny Borg CB 

Ingrid Borg Vogel IB 

Jeanette Dahlberg JD 

Cecilia Wendt CW 

Sten Henning SH 

Rose-Marie Palmgren RP 

Lämnat förhinder:  

Marina Elenmo ME 

Frånvarande:  

LHU representanter 

§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 CB och 

JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

 Föregående mötesprotokoll från den 2016-12-14 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 

§5  

Budget verksamhetsåret 2017. 

CW redogjorde för förslag till budget 2017. Mycket bra och uppskattat. Vissa 

justeringar skall göras och CW skickar ut slutligt resultat till styrelsen före 

årsmötet. 

Beslut:  

 Kursavgift agilitykurser 920 kronor 

 Kursavgift övriga 900 kronor 

 Förslag från styrelsen lokala delen medlemsavgiften oförändrad. 
§6 

Verksamhetsberättelse 2016 

AS gick igenom förslag. Godkändes av styrelsen med vissa justeringar. Bl.a. 

skall tillfogas en lista över de reparationer som genomförts under 2016. CB tar 

fram denna. 

§7 

Verksamhetsplan 2017 

AS gick igenom förslag. Godkändes. 
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§8 

Övriga årsmöteshandlingar 

 En motion finns att ta upp för beslut. 

 Dagordning enligt standard. 

 Styrelsens val av sekreterare blir JA 

 CW beställer mat och KP ordnar tårta. 

 Anmälan om mat skall gå ut en vecka före årsmötet. JA ombesörjer 
informationen. 

§9 

Utgående skrivelser 

 Inga skrivelser har skickats ut. 

§10 

Inkommande skrivelser  

 Inmätningsregler 

 Bidrag till stiftelsen Skånska landskap (Elisabeth Montén). CW har 
ombesörjt bidrag. 

 Värna om er Brukshundklubb (Förbundet) 

 Användande av Storgate för gemensam lagring av alla dokument. (från 
IB). Beslut: Alla går in och kollar produkten på www.storgate.com/se/ . 
Beslut om ev. införskaffande på ett kommande styrelsemöte. 

 Medlem har inkommit med klagan på resultatet KM rally lydnad. 
Medlemmen menar att statuterna inte har följts då vinnaren inte har 
tävlat för Lomma BK tidigare. Beslut: AS tar en diskussion med Rally 
kommittén. 

§11 

Övrigt 

 Filip Ertzinger ersätter KP som ansvarig för HUK och kommer också att 
föreslås ersätta i styrelsen. 

 Beräkning av resultat till barometern. Agility kommer att fortsätta på sin 
nya modell medans övriga går på sin gamla modell. 

 SH kommer att möta kommunens representant angående rensning av 
vegetation på området. Han kommer även att ta upp åtgärder mot alla 
kaninhål.  

§12 

Nästa styrelsemöte 

AS återkommer med datum om behov uppkommer före årsmötet. 

§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Lomma som ovan. 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson   Anna-Kari Sahlqvist 

Sekreterare    Ordförande 

 

    

 

Conny Borg     Jeanette Dahlberg  

Justerare    Justerare 

http://www.storgate.com/se/

