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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2017-11-14 
 

Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 

Jan Andersson JA 

Filip Ertzinger FE 

Jeanette Dahlberg JD 

Sten Henning SH 

Rose-Marie Palmgren RP 

Cecilia Wendt CW 

Marina Elenmo ME 

Jessica Carling JC 

LHU representanter 

 

Lämnat förhinder:  

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 förutom ordförande och sekreterare valdes SH och 

FE. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2017-10-03 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser – AS 

 Torkning av agilityhinder i stugan efter Lucia. (AS har meddelat ok) 

 Distriktet vill hålla en ”brush up” för mentalitets fig. i Lomma 20180303. (AS 

har lämnat ok) 

 Medl. Eva Sundqvist undrar om hennes uppfödare (belgare) kan få hyra stuga 
o plan 15-17/6-18 för att hålla en uppfödarträff. (AS har gett ½ löfte). Måste in 
i kalendern. 

 Frågor från SBK organisationsutredning via distriktet att besvaras senast 
2017-11-17. JA skickar till distriktet. 

 Evidensia vill hålla vaccinationskväll på klubben 2018. Beslut: Vi anordnar 

själva med lokal veterinär under våren. 
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§6 

Utgående skrivelser – AS 

 Tack till AG och MT för info om inkommande dokument gällande 2017 och 
2018, samt deras engagemang   

 

§7 

Rapporter 

 HUK - FE 

 Testen med avtalsinstruktör har fallit ut bra. Kursarna är nöjda och en 
viss ekonomisk vinst för klubben på varje kurs. 

 Efter önskemål från medlemsmötet har en justering av rutinerna vid 
kursanmälan skett. 

 

MH  

Inkommer med verksamhetsberättelse 2017 och plan 2018 

 

Agility  

 Inkommer med verksamhetsberättelse 2017 och plan 2018.  
 Ny sammankallande Katarina König Morin. 

 

TK – Yvonne Rosberg 

 KM bruks och lydnad inställt pga. för få anmälda. 
o Diskussion kring vad som behöver göras för att öka intresset. 

Frågan tas upp i respektive träningsgrupper. 

 Lydnadstävlingen i oktober gick bra. 
 

RK - ME. 

 Beräkningsmodellen för poäng på barometern under behandling. 
 

Fogderi – JA/AS.  

 Gräsklippningen avslutad för året. Klipparen lämnas inom kort in för 
service och reparation,  

 Dörren till LHU stugan behöver justeras lite till. FE fixar. 

 Låset på dörren behöver kollas avseende hur batteribyten skall ske. 
Vi avvaktar med taggar tills detta är utrett. FE kollar. 

LHU – LHU representant. 

 Höstlovsaktiviteter avklarade med många deltagare. 
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 Man hade en del problem med vissa vuxna som inte accepterade att 
LHU hade fått full tillgång till området dessa dagar, LHU 
uppmanades att i fortsättningen vid liknande tillfällen hänvisa dessa 
personer till denna styrelse med frågorna och inte ta diskussionen 
på plats. LHU har vårt fulla stöd. 

  

Köket - ME. 

 Vatteningången till diskmaskinen behöver kollas. FE kollar. 

 Regler/instruktioner uppsatta i köket. 
 

Hemsidan. 

 Kalendern fixad. 
 

Styrelsen - AS.  

 Önskemål har kommit på vår FB sida angående ett staket mellan 
agilityplanen och övriga området. Beslut: Styrelsen beslutade 
enhälligt att avslå önskemålet. JA svarar på FB. 

 Lucia arrangeras 11/12 kl.19.00 i klubbstugan. LHU tar hand om 
detta. 

§7 

Ekonomisk rapport - CW 

Ekonomiska läget under kontroll. 

§9 

Övrigt 

Under rapporter från TK blev det diskussion kring funktionärer till våra tävlingar. 

Det är uppenbarligen så att det finns flera medlemmar som gärna tränar och 

tävlar för Lomma men absolut inte vill hjälpa till på tävlingar utan hellre anmäler 

till våra egna tävlingar som tävlande. Tydligen brister det i förståelsen att en 

ideell förening bara kan existera och verka om medlemmarna hjälps åt. 

Diskussionen kring detta kommer att fortsätta. 

 

§12 

Nästa styrelsemöten 

Klubben 5/12 kl. 18.00 (valberedningen bör kallas) 

Klubben 16/1 kl. 18.00 (förberedelser årsmöteshandlingar) 

 

§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 

 

Sten Henning  Filip Ertzinger  

Justerare   Justerare 

 

 

 


