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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2017-03-07
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Filip Ertzinger FE
Jessica Carling JC
Jeanette Dahlberg JD
Cecilia Wendt CW
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
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 RP och
JD.
§4
Föregående Mötesprotokoll
JC ansluter till mötet.
Föregående mötesprotokoll från den 2017-01-17 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
Konstituerande protokoll från 2017-02-17 godkändes av styrelsen.
§5
Inkommande skrivelser
 Kallelse Distriktets årsmöte 2017-03-11 Revingehed.
o AS Anmäld.
o Elisabeth Montén deltar för att hämta sitt pris som bästa sökekipage 2016.
§6
Utgående skrivelser
 AS har skickat svar gällande skrivelse klubbmästare i Rallylydnad 2016.
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§7
Rapporter
HUK - FE
 7 kurser (se hemsidan för detaljer)
 Öppet hus planeras för både medlemmar och utomstående i anslutning
till höstens kurser.
MH
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
Agility
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
TK – JD











Problem att få mark och funktionärer till spårtävlingen.
o Då det gäller marken inväntas svar från distriktets
markansvarige.
o Då det gäller spårgruppens svaga intresse för att hjälpa till så
försöker JA kolla läget och se om dom kan ändra inställning. Går
inte det får vi ta upp det igen i styrelsen. Deras egen version just
nu är tydligen att spårgruppen saknar ledare och är löst
sammansatt. Styrelsen anser att det fortfarande måste betraktas
som en träningsgrupp eftersom dom bl.a. får marktilldelning
genom klubben.
Lydnad och SÖK tävlingen är under kontroll.
Inför kommande år behöver vi förtydliga våra regler för
funktionärsåtagande. TK har tappat en del funktionärer till rally och
eftersom vi inte har överskott på funktionärer för att genomför 4 tävlingar
(som vi brukar) behöver klubben besluta hur många tävlingar i
respektive gren vi kan genomföra. Har vi inga spårtävlingar (se ovan) så
löser det sig lite av sig självt eftersom vi då inte heller får ha mer än en
lydnadstävling. Enligt regler i distrikt Skåne måste man hålla en
brukstävling för varje lydnadstävling man vill genomföra.
På vårt nästa möte 9/3 kommer vi försöka ta fram förslag för statuter för
KM samt gå igenom barometerreglerna.
Lena Hodder är godkänd på sin TL-lydnadsutbildning.
Helene Degerman kvarstår som intresserad av utbildning till TL-bruks.
Yvonne meddelar att efter detta år avgår som sammankallande i TK
men gärna stannar kvar i kommittén.

Rally - FE.






14 Maj tävling
Marina Elenmo skrivareutbildning
Filip Ertzinger och Sofie Remgren domarutbildning.
Föreslagna förändringar i statuterna för KM Rally ok.
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Fogderi – JA/AS.




Fönster utbytta.
Kvarstår att byta ljusarmaturer taket i stugan.
JA kollar med Conny angående färdigställandet av belysningen på
plan och inställning av lamporna.
SH meddelar att kommunen via PEAB har rensat en del i
vegetationen. Han kollar vidare hur det går med kaninhålorna.


LHU - AS.



Har problem att få till årsmöte. AS engagerar sig i detta och kommer
att hjälpa dom få till det som behövs för årsmötet.
Köket - ME.




Kollar med Ingrid Vogel Borg om muggar och annat porslin är inköpt.
Nya muggar med logga önskvärt. Ev. kan studiefrämjandet stödja
detta om dom också får ha sin logga.
 Inköp av engångsmuggar. Kontakt för detta kollas.
Hemsidan - JA.


Sidan har uppdaterats en del och kommer att uppdateras mera då
Helene får ordning på sitt internet.
Styrelsen - AS.
FE avviker från mötet.
 Se till att alla aktiviteter 2017 kommer in i kalendern på hemsidan.
 Städdag 20/4 med början 17.00
 Medlemsmöten 26/4 och 25/10 kl. 19.00 klubbstugan.
 JA ombesörjer att ovanstående kommer in i kalendern.
§8
Ekonomisk rapport
 Ekonomiska läget ser bra ut.
 Diskuterades depositionsavgift för taggar till dörren och lista över vem
som får.
Beslut: Depositionsavgift per tagg blir 300 kronor. CE sköter
administrationen.
§11
Övrigt
Inget togs upp.
§12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2017-04-04 kl. 18.00 (OBS! tiden).

§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Lomma som ovan.

Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Jeanette Dahlberg
Justerare
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