Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma BK 2017-08-09
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Marina Elenmo ME
Sten Henning ST
Rose-Marie Palmgren RP
Jessica Carling JC
LHU representant
Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
Jan Andersson JA
Anna-Kari Sahlqvist AS
Cecilia Wendt CW
§1
Mötet öppnas
FE hälsade alla välkomna och förklarade mötet
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3
Val av Protokolljusterare och protokoll
Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande/sekreterare FE och RP.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2017-06-11 godkändes
och lades till handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
a) Tidsplan regelrevidering
b) Johan Persson lomma kommun, vi skjuter ej i furet längre
§6
Utgående skrivelser
Till kommunen att vi ej skjuter i furet längre§7
Ekonomisk rapport - CW
Ej närvarande men meddelat att det ekonomiska läget är oförändrat, dock börjar det trilla in
kurs och medlemsavgifter
§8
Rapporter
HUK - FE
 Kurser igång
 En s.k. beach-flagga har beställts efter erbjudande från
Studiefrämjandet vi behöver ordna en ny logga.

Styrelsemöte 2017-08-09

Sid1

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011



Nosework/Specialsök. Kostnaden för denna kurs är 10000 :- per person.
Beslut: HUK Söker lämplig person till detta tillfälle som samtidigt
utvärderar kursen..



Öppet hus är inställt. Nytt öppet hus planers till våren före kurserna
startat

MH
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
Agility
Ingrid Borg Vogel slutar som sammankallande f r o m 2018
TK – Yvonne Rosberg



Spårtävlingen den 10 september ställs in pga markbrist

RK - ME.


Träff med alla som är intresserade av rally på klubben har
genomförts vid en grill kväll med gott resultat och god stämning

Fogderi – JA/AS/ ME.



ME Gräsklipparen fungerar inte och det är numera ohållbart att
klippa vår plan. BESULT : ME & FE kollar offert på reparation av vår
klippare och vad det skulle kosta att köpa in en ny!
LHU – LHU representant.


Önskar lägga in ett schema på hemsidan där det framgår när dem
olika träningsgrupperna i LBK har sina träffar. Detta för att underlätta
för planering kring kurser samt för allmän info. BESLUT: FE

kontaktar hemsidan och ser hur vi lättast löser detta.

Köket - ME.

 Kollar så det finns bra med saker i förrådet till höstens kurser .
Hemsidan.


Helene Jonsson vill f r o m 2018 inte längre ha ansvar för
medlemsregistret. BESLUT: Styrelsen letar efter ny kandidat till
posten och lägger ut en förfrågan på vår facebook sida.
Styrelsen - AS.
 Ej Närvarande.
§11
Övrigt



Marie Kjellkvist informerade om planerna på ny SWDI skjuts upp till
våren 2018!
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Belysningen på planen funkar inte, inkommen offert är för dyr.
BESLUT: fe kollar på andra alternativ, as kollar med personen som
upphandlade dem installerade om det går att lösa på något sätt!

§12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2017-09-05kl. 18.00.
§13
Mötets avslutande
FE förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.

Vid protokollet:

Filip Ertzinger

Martina Elenmo

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Filip Ertzinger
Justerare
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