Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2017-10-03
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Filip Ertzinger FE
Jeanette Dahlberg JD
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
LHU representanter
Lämnat förhinder:
Cecilia Wendt CW
Marina Elenmo ME
Jessica Carling JC
Frånvarande:

§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 SH och
JD.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2017-09-12 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser – AS
 Inbjudan till Distriktsmöte
 Från distriktet anmodan om ansökan av aktivitetsbidrag. Möjlig aktivitet
för oss kan vara SWDI helgen nästa år. Marie Kjellkvist kontaktas om
detta.
§6
Utgående skrivelser – AS
Inga utgående skrivelser.
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§7
Ekonomisk rapport - CW
Ekonomiska läget under kontroll.
§8
Medlemsmötet - AS



Kolla igen om veterinär Susanne Åhman kan ställa upp. Uppdrag:
JA kollar
Kolla om det går att få ut massutskick email till medlemmarna.
Uppdrag: JA kollar



§9
Årsmötet 2018 - AS
Påminnelse till alla kommittéer att senast till December styrelsemötet
inkomma med verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar.
§10
Rapporter
HUK - FE



Kurserna löper på som planerat. Vissa kurser avslutade.

MH
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
Agility
Kurser och andra aktiviteter igång.
TK – Yvonne Rosberg



15 oktober lydnadstävling.
KM i bruks och lydnad planeras till 18/11.

RK - ME.


Officiell tävling 22 oktober.

Fogderi – JA/AS.




Ny brev låda kommer att sättas upp. JA fixar.
Dörren till LHU stugan behöver justeras. FE fixar.
Låset på dörren toalettbyggnaden behöver åtgärdas. FE fixar.

LHU – LHU representant.



Höstlovsaktiviteter planeras.
Deltog på ungdomarnas repskap.
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Köket - ME.


Rullar på
Uppmaning (på förekommen anledning) att alla måste hjälpa till att
ordna med diskmaskinen.
Hemsidan.





Vissa problem med kalendern.

Styrelsen - SH.
 Angående ny att hålla i medlemsregistret så tas detta upp på
medlemsmötet. AS ombesörjer.
 Taggar. Efter att FE varit i kontakt med agility gruppen så föreslår
styrelsen att alla som har en funktion i klubben och behöver tillgång till
stugan skall få kvittera ut en tagg avgiftsfritt. Skulle ens tagg förkomma
måste en avgift på 100:- erläggas till klubben. Alla övriga som av skilda
anledningar vill ha en tagg måste erlägga en depositionsavgift på 100:-.
Beslut: Detta tas upp på medlemsmötet för beslut.
 SH fortsätter att kontakta kommunen angående kaninhålen, skylten vid
vägen och vägunderhållet.
 Då det gäller kaninhålen kommer en avskjutning till att ske. Efter det
kommer vi att fixa med kaninhålen beroende på vad kommunen
kommer att göra.
§9
Övrigt
Inget togs upp.
§12
Nästa styrelsemöte
AS återkommer med besked om nästa möte.
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Sten Henning
Justerare

Jeanette Dahlberg
Justerare
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