Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2018-12-04
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Katarina König Morin KK
Jeanette Dahlberg JD
Jonas Lind JL
Rose-Marie Palmgren RP
Lämnat förhinder:
Monika Thulin Dahlander MT
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
RP.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2018-11-13 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
• HUK har tre medlemmar som man vill skicka till instruktörsutbildning. Dessa är
Monika Thulin, Lena Hodder och Rebecca Persson. Kostnaden blir 6000 :- per
person. Beslut: Styrelsen godkänner.

•
•
•

Begäran från Jenny Fridh att inför doftprov på klubben kunna köpa in
varor till köket för försäljning. Uppdrag: FE ombesörjer att pengar finns
på kortet.
Blankett från SBK angående uppsägning av auktorisation som funktionär.
Uppdrag: FE sprider till behöriga grupper/personer.
Information till funktionärer lydnad från UG Lydnad SBK angående saker
man skall uppmärksamma. Uppdrag: FE sprider till behöriga
grupper/personer.
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§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§7
Rapporter
HUK
• Den 14 November hade vi äntligen middag med instruktörer.
Vi var 5 instruktörer och HUK ansvarig som deltog.
• Det har gått ut mail till samtliga instruktörer om att ”önska” vilka kurser man
vill hålla till våren.
Deadline för att komma in med önskemål är den 20 Dec. Under
mellandagarna planerar HUK sätta samman vårens kursutbud, samt börja
fylla ut eventuella luckor framförallt när det gäller valp eller
grundlydnadsutbudet med att boka upp avtalsinstruktörer.
Martina Eberhart har sedan tidigare lovat hålla öppet för en kurs hos oss.
Även Ulrika Högbom som hållit kurs under våren kan komma att återvända
om behov finns.
• För att stärka den egna Instruktörstruppen framöver har HUK förslag på att
skicka följande tre personer på instruktörsutbildning under våren:
Monika Thulin
Lena Hodder
Rebecca Persson

•

Det startas en utbildning i Höör, kostnad 6000kr per deltagare. Vi tittar
också på möjligheten att starta en instruktörsutbildning på klubben och få
deltagare utifrån. Då SBK strukturerat om utbildningsstegen är vi osäkra på
om AnnaKarin som tidigare fick hålla den Sk ”Grundmodulen” fortsatt har
behörighet till detta. Vi återkommer om detta är en möjlighet efter deras
utbildningsmöte den 4/12. Det bör också tas i beakta att en utbildning bör
ha ett visst antal deltagare för att bli kvalitativ. Beslut: se punkt ovan.
Föregående styrelsemöte äskade HUK om möjligheten att höja kurspriserna
till hösten, för att möjliggöra lite fler satsningar för instruktörer samt
möjligheten att ta in avtalsinstruktörer och ändå få full kostnadstäckning för
kurserna. HUK har som önskemål att vi istället för fasta kurspriser sätter ett
”timpris” på en kurs då olika kurser kan komma att ha olika antal timmar och
då också kan ha en flexiblare prissättning.
HUKS förslag är ett timpris i mellanskiktet om 85-90 kr /h vilket innebär
att en grundkurs om 12h skulle kosta 1020 -1 080kr. MT har kollat att
detta ligger i nivå med omgivande SBK lokalavdelningar. Beslut: Styrelsen
beslöt att godkänna HUK:s förslag.
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Fogderi
• Klipparen lämnad för översyn/reperation
• Teorisalen och kontoret nymålade och upprustade med bl.a. nya skåp
och arbetsplatser. Styrelsen riktar ett stort tack till inblandade person
som i huvudsak är FE och ME.
• I samband med upprustningen uppkom frågan hur vi gör med alla de
foton som finns i stugan. Beslut: Då det gäller Klubbmästare skall
endast senaste årets mästare finnas på väggen, de äldre spara i pärm
som finns på hylla utanför kontoret. Övriga foton på bl.a. Champions
skall ständigt sitta uppe.
• Av upprustningen återstår sedan stora salen. FE erbjuder sig att
samordna även detta. Beslut: Styrelsen beslutade godkänna de
kostnader som uppkommer i samband med detta.

Agility
All verksamhet är nu över för i år. Finns ett antal tävlingar kvar tills Barometern
kan summeras men det är helt fantastiska poäng som har intjänats i år. Vi har
många väldigt duktiga ekipage ute på tävlingsbanorna som representerar
Lomma BK i Agility.
Sökande av personer till kommittén.
Det har kommit ett par som kan vara intresserad att hjälpa till lite extra.
Vinterträning
Tävlingsgruppen fortsätter att träna ihop och hyr in sig en inne arena på
lördagar.
Kurser
Ansökningar till vårens kurser är upplagd på hemsidan. Fortfarande finns en
enorm brist på instruktörer till våren.
För agility kommittén
Katarina König Morin
MH
Det har blivit ändring i schemat så datumen i februari är flyttade till den 16-17
mars - är det OK att hålla utbildningen i Lomma då istället för i februari?
Januaridatumen kvarstår.
Om ja, tacksam om du meddelar så att det kommer ut på Lomma BKs
almanacka på hemsidan :-)
Med vänlig hälsning
Ingrid
Uppdrag: FE ombesörjer svar till Ingrid.
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.
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Hemsidan.
Inget att rapportera.
LHU
LHU meddelat att man inte kan genomföra Luciafirandet p.g.a. brist på
deltagare. Uppdrag: JA meddelar Helene Jonsson som ombesörjer att det
kommer ut på hemsidan och FB.
Köket
Ingen rapport
Styrelsen
Uppmaning till kommittéerna att börja fundera över nästa års budget och
verksamhet.
§8
Ekonomisk rapport
Precis som tidigare ser ekonomin stabil ut. Vi har något lägre intäkter men
också något lägre utgifter. Våra sparade medel är något högre än vid
motsvarande period förra året.
§9
Övrigt
Datum för årsmötet. Uppdrag: FE återkommer med datum i god tid före
kallelse måste vara ute.
§10
Nästa styrelsemöten
2019-01-15 kl. Klubben kl. 18.00. Genomgång av budget, planering av
årsmöte, information från valberedningen och annat inför verksamhetsåret
2019.
§11
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

Rose-Marie Palmgren
Justerare
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