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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2018-04-03 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Monika Thulin Dahlander MT 

Rose-Marie Palmgren RP 

Katarina König Morin KK 

Jeanette Dahlberg JD 

Marina Elenmo ME 

 

Lämnat förhinder:  

Jessica Carling JC 

Jonas Lind JL 

 

Frånvarande:  

LHU representanter 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§3 

Val av Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes KK och 

ME. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2018-03-06 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 

 Ny lag för att hantera personuppgifter. Dataskyddsförordningen GDPR 
ersätter den gamla personupplysningslagen PuL. Det mesta av detta berör 
det centrala medlemsregistret. För vår del handlar det om de uppgifter som 
behövs och registreras temporärt vid kursanmälan. 
Beslut: FE ombesörjer att lämplig information kommer på hemsidan. MT utses som 

ansvarig för GDPR vad gäller Lomma BK. 

 Erik Sundberg informerar om att Boxerklubben skall ha världsutställning i Malmö 
26-27/5. Frågar om det är ok för deltagare att träna på klubbens område? 
Beslut: Styrelsen anser att det är ok. 
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§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.   
 

§7 

Rapporter 

 HUK  

 FE har inskaffat en projektor för diverse ändamål. 

 FE håller på att överlämna till MT. 

 Önskvärt med ytterligare medlemmar i HUK. 
 P.g.a. stor efterfrågan på alla våra kurser försöker man få till en 

ytterligare grundkurs. 
 

MH  

Ingen rapport inkommen.  

Agility  

 C.a. 700 anmälningar till kommande tävling i slutet av April. Man 
kämpar nu för att få denna att fungera. Styrelsen håller tummarna och 
önskar lycka till. 

 5 kurser igång. 

 Hinder under reparation. 

 Inför den kommande stora tävlingen måste man komma åt chipläsare i 
kassaskåpet och ha en fungerande skrivare. 

TK 

 Planering pågående inför kommande söktävling alla klasser utom 
appell. 

Fogderi 

Gräsklipparen klar med inte levererad än. 
 
LHU 

 Påtalades att LHU vid sina måndagsaktiviteter har för dålig koll på sina hundar. 

 Beslut: FE tar detta med LHU.  

 

Köket 

ME kommer att inhandla och fylla på i köket. 

Hemsidan. 

 Ny ansvarig för medlemsregistret efterlyses fortfarande. 

Styrelsen 

 Inget att rapportera. 

§8 

Ekonomisk rapport 

 Intäkterna uppgick till 125 TSEK (116) med ett resultat på -1 TSEK (+16) 
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 I våra kostnader i år ingår bl.a., 31 TSEK (belysning av plan), 18 TSEK (årshyra till 
Lomma kommun), reparation av gräsklippare 15 TSEK samt 5 TSEK (inköp av 
projektor). 

 Pengar på banken uppgår sammanlagt till 376 TSEK (förra året 377). 
 

§9 

Utse kontaktperson Lomma Kommun. 

Beslut: RP utses som klubbens kontaktperson gentemot Lomma Kommun. 
 
§10 
Övrigt 

 JA efterfrågar vem som har nyckel till kassaskåpet. Vi tror att Conny Borg har en 
nyckel och att sannolikt Anna-Kari Sahlkvist har en. FE undersöker saken. 

 FE informerade om distriktets årsmöte och det bidrag som finns att söka detta år då 

SBK firar 100 års jubileum. 

 MT informerade om möjligheten att ansöka om bidrag för hjärtstartare hos Lions. 
Beslut: MT tar hand om ansökan. 

 Städdag 24 April med korvgrillning. 

 Problem med skrivare.  
Beslut: FE utreder ev. inköp av ny skrivare. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

Klubben 08/05 kl. 18.00 klubbstugan. 

§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Lomma som ovan. 

Vid protokollet: 

Jan Andersson  Filip Ertzinger 

Sekreterare   Ordförande  

    

 

Katarina König Morin  Marina Elenmo  

Justerare   Justerare 

 

 

 


