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Protokoll 

Styrelsemöte 

Lomma 2017-09-12 
 

Närvarande:  

Jan Andersson JA 

Filip Ertzinger FE 

Marina Elenmo ME 

Jeanette Dahlberg JD 

Sten Henning SH 

Lämnat förhinder:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 

Cecilia Wendt CW 

Rose-Marie Palmgren RP 

Frånvarande:  

LHU representanter 

Jessica Carling JC 

§1 

Mötet öppnas 

V. ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 

§3 

Val av 

Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes förutom v. ordförande och sekreterare FE 

och JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2017-08-09 godkändes efter två 

justeringar i texten av styrelsen och lades till handlingarna. 

§5 

Ekonomisk rapport - CW 

Ekonomiska läget under kontroll.§6 

Gräsklippare - JA 

Efter utredning av ME och JA föreslår dom att vi behåller den klippare vi 

har. Efter klippningssäsongen är slut skall den lämnas in för service och 

upprustning. 

Beslut: Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Dessutom föreslår 

styrelsemötet att det för upprustning bör budgeteras 15000 :- till klipparen 

2018. 
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§7 

Kaninhålen - FE 

FE har ombesörjt avskjutning av kaniner. Totalt avverkades 27 kaniner. Han 

föreslår en avskjutning till senare. Efter det skall hålen fyllas igen. 

Beslut: Styrelsen beslutade att SH kontaktar kommunen igen för att kolla 

om dom tänker hålla sitt löfte att fixa kaninhålen. Han tar samtidigt upp 

frågan om skylten ner vid kustvägen. 

§8 

Rapporter 

 HUK - FE 

 Kurserna löper på som planerat. Där finns fortfarande ett stort intresse 
för fler kurser 

 HUK tecknar ett nytt avtal med Martina Eberhard som håller en ny 
valpkurs med samma avtalsbakgrund som tidigare 

 HUK skickar Sofie Botström på instruktörsutbildningen gällande 
Nosework. HUK skriver avtal med Sofie gällande kurser som ska hållas i 
klubbens regi. 

 

MH  

Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan. 

 

Agility  

Kurser och andra aktiviteter igång. 

TK – Yvonne Rosberg 

 Spårtävlingen avblåst p.g.a. brist på mark. 
 15 oktober lydnadstävling. 

 KM i bruks och lydnad planeras om intresse finns. 
 

RK - ME. 

 Officiell tävling 22 oktober. 
 

Fogderi – JA/AS.  

 Belysningen fixad. 

 Kolla med Bent angående målningen av toalettbyggnaden. 
Uppdrag: JA kollar. 

 

LHU – LHU representant. 

Ingen representant. 
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 Köket - ME. 

Rullar på. 

Hemsidan. 

 Vissa problem med kalendern. 
 

Styrelsen - SH.  

 Inget att rapportera. 
§9 

Övrigt 

 Taggar till det nya låset administreras av FE. Enligt tidigare beslut i 

styrelsen skall det tas ut en depositionsavgift på 100:- per tagg. Från 
agility gruppen har det framförts vissa protester. Uppdrag: FE tar 
kontakt med agility gruppen och diskuterar detta. Tas upp på nästa 
styrelsemöte. 

 Stora irriterande hålor i infartsvägen utanför klubben. Vi betalar för 
underhåll och vägföreningen bör ombesörja åtgärder. Uppdrag: CW 
kontaktar vägansvarig och efterfrågar åtgärder. CW har tidigare haft 
kontakt. 

§12 

Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 2017-10-03 kl. 18.00. 

§13 

Mötets avslutande 

V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson 

Sekreterare 

 

Sten Henning    

Ordförande     

     

 

 

Filip Ertzinger  Jeanette Dahlberg  

Justerare   Justerare 

 

 


