Lomma Brukshundklubb

Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2017-05-02
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Filip Ertzinger FE
Cecilia Wendt CW
Marina Elenmo ME
LHU representanter
Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
Sten Henning SH
Jessica Carling JC
Rose-Marie Palmgren RP
Frånvarande:
Adjungerad
Marie Kjellqvist
§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 FE och
CW.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2017-04-04 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
a) Distriktsmöte
AS deltager
b) Skrivelse från representant vägen utanför klubben.
Man önskar bidrag från klubben för visst underhåll av vägen.
Beslut: CW besvarar skrivelsen på lämpligt sätt. Kanske måste vägförening
bildas.
SH uppdras att höra med kommunen hur dom ser på vägunderhållet. Vi äger ju
inte området utan hyr av kommunen.
§6
Utgående skrivelser
CW:s svarar vägrepresentant att vi inte är negativa mot en ev. avgift.
Frågan är hur mycket de tänkt sig. Hon meddelar dem även att vi kontaktar
kommunen gällande vägunderhållet.
§7
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Ekonomisk rapport - CW
Ekonomiska läget ser bra ut.
§8
Rapporter
HUK - FE
 Kurser igång och ett flertal håller på att avslutas.
 En s.k. beach-flagga har beställts efter erbjudande från
Studiefrämjandet.
 Intresse för inbjudan till kurs instruktör Nosework/Specialsök. Kostnaden
för denna kurs är 10000 :- per person.
Beslut: HUK väljer en lämplig person till detta tillfälle som samtidigt
utvärderar kursen.


Stor efterfrågan på våra kurser. Eftersom vi inte har instruktörer att
tillmötesgå efterfrågan föreslår HUK att vi skall kolla avtalsinstruktörer.
Beslut: HUK får fria händer att kolla avtalsinstruktörer.



Öppet hus är under planering. Tanken är att bjuda in både medlemmar
och icke medlemmar till en demo/informations dag av vår verksamhet.
Vill gärna inkludera även agility och LHU i detta. Planeras till mitten av
Augusti.
Har diskuterat funktionärsproblematiken vid tävlingar med TK. Beslutet
blev att bilda en Facebook grupp för hantering av funktionärer.



MH
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
Agility
Stor tävling i helgen som gick. Troligen det största arrangemang hittills i
klubben. Allt gick bra och ett stort tack till alla funktionärer.
TK – Yvonne Rosberg




Fortfarande ingen lösning på marken inför hösten spårtävling. Vi
avvaktar beslut från Revinge.
Söktävlingen avklarad. Allt gick mycket bra och ett stort tack till alla
funktionärer.

RK - ME.



Inköp av nummerskyltar (beslutade sedan tidigare).
Önskar köpa skylthållar plus lite annat material.
Beslut: Styrelsen tillstyrker inköp även om det innebär något
överskridande av budget.

Fogderi – JA/AS.





AS har köpt färg för utvändig målning
Christoffer Nilsson skall fixa taggar
Christoffer Nilsson skall ombesörja service av klipparen.
Hyllor uppsatta i materialboden.
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LHU – LHU representant.





Kurser igång
Köpt agilityhinder som man vill förvara i container. Uppmanas ta en
diskussion med agility kommitteen om den befintliga containern.
Önskar fixa en inhägnad bakom klubbstugorna för sina hundar.
Beslut: Godkändes.
Önskar fixa en del saker inne i sin klubbstuga.
Beslut: Godkändes.

Köket - ME.



Vill nu kunna köpa in nya muggar. Erbjudandet gäller 50 muggar
med tryck för ca. 2000:- .
Beslut: Godkändes.

Hemsidan.


Har kollat medlemsstatistiken som är positiv för Lomma.

Styrelsen - AS.
 AS informerade från ordförandekonferensen.
 Kommunen skall kolla kaninhålen.
 SH kollar skylten vid vägen igen med kommunen
 JA kollar funktion för mailutskick till medlemmar.
 FE kollar rutin för att få ut information till kursare.
§11
Övrigt



Marie Kjellgren informerade om planerna på ny SWDI aktivitet hösten
2017 tillsammans med budget.
Beslut: Godkändes

§12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2017-06-07 kl. 18.00
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande
Justerare
Cecilia Wendt

Justerare
Filip Ertzinger
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