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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2018-11-13 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Monika Thulin Dahlander MT  

Katarina König Morin KK 

Jeanette Dahlberg JD 

 

Lämnat förhinder:  

Jonas Lind JL 

Rose-Marie Palmgren RP 

Jessica Carling JC 

Marina Elenmo ME 

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 

KK. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2018-10-02 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 

• Katarina König Morin avgår som sammankallande för Agility vid årsmötet, Ny 
sammankallande blir Linda Wernram. 

• Ny ansvarig för medlemsregistret är Lena Jernberg, har fått tillgång till bank och 
till Medlem Online samt mail. 

• Bägge ovanstående kommer att presenteras på årsmötet. 

• Ansökan om att hyra stuga och plan en helg 2019 har inkommit. Beslut: FE 
kollar aktuell helg med bl.a. Helene Jonsson och återkommer till beställaren. Ok 
om ingen annan aktivitet förekommer. 
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§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  
§7 

Rapporter 

 HUK  

• Alla kurser avslutade. 

• Möte med instruktörer för att fastställa intresse. Ev. måste även nästa 
säsong avtalsinstruktör anlitas. 

• Mål att kursagenda skall vara klar till årsskiftet. 

• MT har kollat kursavgifter hos en del lokalavdelningar i vår närhet. Våra 
avgifter ligger i det lägre skiktet. Uppdrag: Återkomma med förslag på 
avgifter för våra olika kurser som HUK administrerar. 

 

Fogderi 

• Klipparen kommer efter en ytterligare klippning att lämnas in för att få 
åtgärdat de problem som återstår just nu. Dessa är: läckage av 
hydraulolja, vissa problem med överhettning och koll av glykol inför 
vintern. 

• Invändig upprustning av stugan 22/11 - 29/11. Uppdrag: JA bokar 
container för perioden, 

Agility  

Från och med årsmötet lämnar jag över mitt uppdrag att vara sammankallande 
för agilitykommittén till Linda Wernram, detta kommer att ske senast i början på 
Januari i praktiken. Dock så kommer inte Linda att ha möjligheter att ta över 
ansvaret för alla områden. 
Vi har även Marie Staberg som lämnar kommittén helt samt Christoffer Nilsson 
som jag förmodar inte heller längre kommer att engagera sig i kommittén. Har 
frågat men inte fått svar. 

  
Glädjande nog så har vi fått in en ny i kommittén Rebecka Danilo som dock inte 
kan ta över ansvarsområde i dagsläget men visat intresse för att bli instruktör. 
För att kommittén skall kunna drivas vidare i samma omfattning kommer det 
dock att behövas minst 1-2 stycken till. I dagsläget har vi inte dessa personer. 

  
Jag kommer fortsatt att stanna kvar i kommittén men med begränsade område 
(Barometer och Formulär samt sitta kvar i styrelsen som representant från 
Agilityn och rapportera om verksamheten löpande). För övrigt kommer Linda att 
ansvara för agility mailen, kurserna samt planer inför nästa år, budget osv. 
Överlämningen av detta sker löpande. Detta innebär att styrelsen skall ha 
kontakt med henne som ansvarig för agilityn men jag finns på mötena.  
Vad vi inte har idag är någon som vill ansvara för officiella tävlingar, 
träningstävlingar samt KM och dra i extra aktiviteter som behövs tex fixardagar 
mm. Vi hoppas att detta löser sig men i skrivande stund har vi tyvärr ganska 
dåligt med villiga själar. 

  
Med vänlig hälsning/ Katarina König Morin 
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MH  
 

Kort rapport från mentalkommittén till morgondagens styrelsemöte: 

• Planeringsmöte för MH 2019 inplanerat den 27 november 2018. 

• Tre medlemmar från Lbk kommer att delta i mentalfigurantutbildning 
som hålls av Skånedistriktet januari/februari 2019; Marina Elenmo, Karin 
Juhl och Marie Staberg - ett mycket glädjande tillskott! 

• Ingrid BV kommer tisdag kvällen den 13 november att hålla i en 
inmätning för bruks, arrangerad av Lbk 

Det var allt för nu! 
Ingrid och Conny 

 

TK  

• Rally tävling avklarad med glans trots lite få som hjälpte till i upplägget. 

• KM i bruks och rally kommande helg med nästan historiskt många 
deltagare i bruks vilket är glädjande. 

Hemsidan. 

Inget att rapportera. 
 

LHU 

Lomma HU vill gärna gå lucia för föräldrar och LBK:s medlemmar. Om ni är 
intresserade föreslår vi datumen 10/12 eller 17/12, klockan 18:30.  
 
Vi vill även meddela att vi fått godkännande av Lomma kommun att sätta upp 
galler runt klubbområdet när vi håller aktiviteter! Så om det är några synpunkter 
på det i framtiden har vi alltså godkännande från kommunen :).  
 
Mvh, Lomma HU   

  

Beslut: Styrelsen tar tacksamt emot erbjudandet och beslutade att välja 10/12  

 för luciafirande på klubben.  

 

Köket 

Ingen rapport 

Styrelsen 

• FE och några till har varit och fått utbildning på hjärtstartaren. Beslut: 
FE informerar om hjärtstartaren på årsmötet. 

 

§8 

Ekonomisk rapport 

Alla utbetalningar och inbetalningar fram till idag är bokförda och avstämda 
fram till idag i den rapport jag skickar till er. 
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Tycker det ser helt ok ut. Visserligen något lägre intäkter i år jämfört med förra 
året 376 TSEK (391), men lägre kostnader så resultat är något bättre 47 TSEK 
(40). Totalt har vi 437 TSEK på banken jämfört med 389 TSEK vid årets början. 

 /Jonas 

§9 

Övrigt 

• Extra konto för Swish kostar 750 kr/år. Ska vi ha ett eller går det att använda BG 
kontot? Beslut: Styrelsen beslutade att inte skapa nytt konto utan detta bör 
kunna hanteras genom att sortera inkommande betalningar. 

• Medlemmarnas vilja att ha en HLR utbildning på klubben. Beslut: Styrelsen 
beslutade att avslå detta. Den kostnad som det innebär att ta in utbildare för 
grund och återkommande utbildningar bör vi satsa på annat i vår verksamhet. 

• Ny träningsgrupp har bildats, IPO-BLS med Erik Sundberg som 
sammankallande. Träningsgruppen ansöker om pengar för inköp av två hinder. 
Beslut: Styrelsen anmodar TK att budgetera 10000 kronor för detta inför 2019 
års verksamhet.  

• Medlemsbenämningen på hemsidan ska ändras till samma namn som 
finns angivet på SBK hemsida. Av någon anledning som ingen förstår står 
det som lokal avgift 210:- för ordinarie medlemmar och 230:- för 
familjemedlemmar. Det går inte att ändra medlemsavgiften under löpande 
verksamhetsår utan det får göras i samband med årsmötet. Avgiften för 
familjemedlemskap eller ett ordinarie medlemskap ska då andras så att 
dessa är samma. 

• Massmail skall skickas ut med följande innehåll 
o Efterlysa hjälp till inre upprustningen 
o Efterlysa hjälp till agilitykommitteen. 
o Info om Luciafirandet. 

§10 

Nästa styrelsemöten 

2018-12-04 kl. FE återkommer med tid och plats.  

§11 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

Jan Andersson                                                Filip Ertzinger 

Sekreterare                                                     Ordförande  

    

Jeanette Dahlberg  Katarina König Morin  

Justerare   Justerare 

 

 

 


