Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2018-05-08
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Jonas Lind JL
Monika Thulin Dahlander MT
Katarina König Morin KK
Jeanette Dahlberg JD
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
Jessica Carling JC
Rose-Marie Palmgren RP
LHU representanter
Frånvarande:
§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 JD och
MT.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2018-04-03 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser



Helene Jonsson har meddelat att hon nu behöver en ersättare för
medlemsregistreringen p.g.a. andra åtaganden i klubben.
Beslut: JC tar uppgiften som medlemsregistrerare. Helene ser till att JC får
kompetens och nödvändiga inloggningar för att klara uppgiften.
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§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§7
Rapporter
HUK





MT har nu tagit över HUK.
Tryck på valpkurser. Letar efter instruktörer för om möjligt kunna ta in
fler. Man måste också kolla vilka möjligheter vi har att ta hand om
valparna på nästa nivå efter valpkurserna.
Planerar fortsättningskurs Nosework.

MH














Den 10 januari träffades mentalkommittéerna i Lomma och Sjöbo för en
gemensam årsplanering.
Den 17 februari träffades södra regionens MT2017-representanter för
årsplanering
Den 24 februari körde vi vårt första MH för året
Den 3 mars höll Lomma BK tillsammans med Skånedistriktet en brush
up för figuranter och testledare
Den 11 mars deltog Conny och Ingrid i en nationell mentalkonferens i
Falkenberg
Den 25 mars körde vi ett uppfödar-MH för korthårig collie
Den 12 maj ett ordinarie MH
Den 6 juni ett uppfödar-MH för australian kelpie
Den 12 augusti ett uppfödar-MH för staffordshire bullterrier samt för
australian kelpie
Den 1 sept ett uppfödar-MH för "tollare"
Den 6 oktober ett ordinarie MH
Allt flyter på pga det nära samarbetet med Sjöbo BK. Nästa år kommer
samarbetet utökas med ytterligare en klubb - Tollarps BK.

Agility



Officiell tävling 28-29 April
666 ekipage deltog på vår 2 dagars tävling. Allting flöt på fantastiskt bra
och alla verkade nöjda och glada. T.o.m. solen visade sig mestadels
från sin bästa sida. Vi engagerade 3 olika domare med kluriga och
spännande banor på 2 olika planer. Under helgen serverade vi 66
luncher till funkisar samt fika/frukost till 122 st. Fiket sålde för ca 11 000
SEK under dessa 2 dagar så trycket var högt 😊. Vi hade på området
även 12 campande. Uppföljningen på ekonomin inte klar.
Vill rikta ett stort tack till alla funkisar och framför allt tävlingsteamet som
jobbat hårt för att få denna tävling till en succé. Lommas första egna
agilitytävling.
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Utbildning
Kurserna är i full gång. Att ha 2 agilitykurser på samma dag har fungerat
alldeles utmärkt. Kursavslutning planerad till 31 Maj.
Träningstävling
Årets första träningstävling hade vi i April i Lomma med ca 25 startande
ekipage. I Maj skall vi ses i Lund.



Hinder
Balansen har kommit på plats men vi väntar fortfarande på A-hindret.

TK




22/4 söktävlingen alla klasser vilken gick bra.
Rallytävling den 20/5.
Planerade tävlingar 2019
o 28 april söktävlingen elit. Skippar Lkl och Hkl till förmån för två
elitgrupper.
o 15 juni lydnadstävling startklass 1-3
o 8 september spårtävling elit

Fogderi
 Gräsklipparen klar och levererad. Första klippningen inför agilityhelgen
genomförd. Funkade bra.
 Krukor med blommor utanför klubbstugan.
 Rose-Maries återrapportering från kommunen.
o Vägen utanför klubben åtgärdad.
o Liten skylt i stil med ridklubben och scouterna nere vid
kustvägen får sättas upp.
LHU
Ingen representant.
Köket
ME har fyllt på efter agilitytävlingarna.
Hemsidan.
Inget att rapportera.
Styrelsen
 Styrelsen tackar alla kommittéer och funktionärer för enormt fina
insatser i ovan redovisade aktiviteter.
 Angående kommunens önskan att hålla informationsmöte med
hundägare i Lomma kommun avseende allmän uppsikt i samband med
hundpromenader, föreslår vi möte den 3 september. Detta bör gälla alla
hundägare i Lomma Kommun.
Beslut: FE kontaktar kommunens kontaktperson och planerar på
lämpligt sätt.
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FE har köpt in ny laserskrivare.
FE håller på med taggarna till låset.
FE kollar priser på trådlöst wi-fi.
JA ombesörjer blommor till markupplåtare söktävlingen.

§8
Ekonomisk rapport
 Trots en del tyngre utgifter under första delen av året är ekonomin god.
 Diskussion kring möjliga kommande investeringar kring stuga och område.
 JL skall kolla om det finns förutsättningar att skaffa Swish till klubben.
§9
Övrigt
 Påbörjade diskussion kring byggnad av altan i anslutning till klubbhuset. Styrelsen
enades om hur vi vill att en altan skall se ut och var den skall ligga.
Uppdrag: FE och ME tar på sig att få fram offerter för att få en uppfattning om
kostnaden.


Efter förslag beslutade styrelsen att en översyn/utbyte av alla skåp är nödvändigt.
Samtidigt rensa bland allt som finns i skåpen.
Beslut: KK ansvarar för en grupp med representanter från Agility, HUK och TK att
genomföra nödvändiga åtgärder.



Inköp av material för Rally.
Beslut: ME utför nödvändiga inköp.



Återbud från veterinären till medlemsmötet. Ingen tid att arrangera någon ny
aktivitet. Veterinär planera istället till höstens medlemsmöte. Information ut till
medlemmarna.

§10
Nästa styrelsemöten
2018-06-05. FE återkommer med information.
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Jeanette Dahlberg
Justerare

Monika Thulin Dahlander
Justerare
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