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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2019-06-18 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Monika Thulin Dahlander MT  

Rose-Marie Palmgren RP 

Marina Elenmo ME 

Jonas Lind JL 

Jenny Fridh JF 

Lämnat förhinder:  

LHU representanter 

Katarina König Morin KK 

Jeanette Dahlberg JD  

Frånvarande:  

 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes med ett tillägg. 

§3 

Val av 

Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes RP och 

MT. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2019-05-07 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 

§6 

Utgående skrivelser 

• Lantmäteriet angående vägen utanför klubben. Svaret blev ca 150 bilar i veckan 
under högsäsong som brukar vägen för vår verksamhet.   

§7 

Rapporter 
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 HUK  

• Kurser avslutade. 

• Planerar instruktörsmöte 25 Augusti. 

• F.n. är intresset lägre än förväntat bland instruktörer att ta kurser 
till hösten. Kommer att diskuteras på I-mötet. 

• Åtminstone en medlem kommer att gå instruktörsutbildning. Fler 
intresserade efterlyses. 

• FE och ME kommer att testa en ny modell av valpkurser under 
sommaren enligt modell från Helsingborgs BK. MT kollar med 
HBK hur läget är med medlemskap för deltagare. 

 
Fogderi 

• Gräsklippare strulet. Klipparen funkar bra utom frontaggregatet 
som läcker hydraulolja.  
Uppdrag: FE kollar med sin kontakt om han kan fixa läckaget. JF 

kollar om vi ev. kan få assistens från Samhall med klippning och 

andra lämpliga sysslor. Kostnad? 

Agility  

Ingen rapport. 

 

MH  

En konferens med Danska domare kommer att hållas på vår klubb. 
Ansvarig för detta är Conny Borg. Mycket trevligt! 

 
TK  

Lydnadstävling avklarad med goda vitsord från domare m.fl. 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

 Ansökt om att få ha läger på klubben 10-11 Augusti.  

Beslut: Styrelsen beviljar detta under förutsättning att planen är 

tillgänglig för medlemmar efter 18.00.   

  

Köket 

Ny kyl med glasdörr för drycker inhandlad. 

Styrelsen 

Klubben har nu under en del år inte haft någon utställning. Det innebär 

bl.a. att vi missar en hyfsat stor intäkt. Anledningen är främst brist på 

intresserade ideella krafter.  
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Uppdrag: FE kollar förutsättningarna att i framtiden arrangera 

utställning. 

§8 

Ekonomisk rapport 

Vi ligger väl i fas med budget. Inga orosmoln vid horisonten. 
 

§9 

Statuter Nosework barometer. 

Nya reviderade statuter för barometer Nosework presenterades och gicks igenom. 

Bilaga 2 nedan. 

Beslut: Styrelsen beslutade att prova reglerna under ett år och därefter utvärdera 

inför fortsättningen. JL ser till att information kommer ut på hemsidan och andra 

lämpliga ställen. 
§10 

Övrigt 

• Parkeringen inne på området. Bilaga 1 nedan. 
Beslut: Styrelsen beslutade enligt bifogade regler. 

• MT Föreslår att vårt område skall delas in i olika verksamhetszoner för att 
lättare och smartare utnyttja området. Beslut: Styrelsen beslutade att prova 
detta. FE ser till att ta fram en karta med indelningen. Denna skall sedan 
presenteras för medlemmarna på lämpligt sätt. Inför kommande 
verksamhetssäsong kommer indelningen att synas i kalendern. MT tar detta 
med webbansvarig. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

2019-08-20 kl.18.00 klubbstugan. 

§12 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Lomma som ovan. 

Vid protokollet: 

Jan Andersson   Filip Ertzinger  

Sekreterare    Ordförande  

    

Rose-Marie Palmgren   Monika Thulin Dahlander 

Justerare    Justerare 
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Bilaga 1 
Regler för parkering samt körning inom Lomma Brukshundsklubbs område. 

• Parkeringen inne på området är i förstahand avsedd för aktiva funktionärer, aktiva 

instruktörer & styrelsemedlemmar *) 

• Om plats finns får även träningsgrupper lov att parkera inne på området. 

• Parkering får endast ske till vänster sett från klubbstugan samt till höger om 

materialförrådet och mot agilityplanen. Parkering ute på apellplanen är förbjuden. 

• Inom området ska fordon framföras med största försiktighet. Max hastighet 10 km/h.  

• Person som ej följer regler kan av styrelsen bli tilldelad varning. Fler än två varningar 

leder till förbud mot att föra in fordon på området. Styrelsen beslutar om förbudet. 

Beslutet ska var enhälligt och kan ej överklagas. Beslutet ska skriftligen skickas till 

den beslutet gäller. 

• Tillfälliga tillstånd kan beviljas av styrelsen. Exempel på detta är: hyrd plan, 

funktionsnedsättning, på- och avlastning och renovering/arbete. 

(Med ”aktiva” funktionärer och instruktörer menas funktionärer och instruktörer som 

under verksamhetsåret hjälpt till på tävling, MH och/eller anordnat kurs) 

Styrelsen Lomma Brukshundklubb 

2019-06-26   
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Bilaga 2 

Statuter för Nosework barometern 
Barometern för Nosework avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella 
tävlingar och prov. För att lämna in resultat till barometern krävs medlemskap i Lomma 
Brukshundklubb/Lomma Hundungdom samt att Nosework resultat inte lämnas till 

barometer i annan Brukshundsklubb/Hundungdom  

Poäng erhålls för resultat uppnådda vid officiella tävlingar inom Sverige. 

Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell, (se bifogad poängberäkning) 

Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (hund + 
samma förare), dvs om hunden tävlas av olika förare skall olika rapportering ske för olika 
ekipage. 

De 5 bästa officiella resultat under året räknas.  

Resultat från officiella tävlingar skall redovisas snarast, dock senast 1 månad efter 
tävlingstillfället. Redovisning skall ske via mail; bild av ”tävlingsresultat av aktuell tävling” från 
Mina sidor på SNWK tävling.  
Undantag sker 2019 då vi börjar med Barometern så det är möjligt att lämna in får början av 
året fram till 1 September. Sedan återgår vi till en månads regeln. 

Vinnare av Nosework barometer är det ekipage som erhållit högsta poängtal under en 
tävlingsperiod. Tävlingsperioden omfattar tiden 1:a januari till och med 31:e december. 
Tävlingsresultat skall lämnas in senast 15:e Januari nästkommande år. För sent inlämnade 
resultat tas inte med.  

Placering 1, 2 och 3 erhåller pris därutöver erhåller varje ekipage, som uppnått 30 poäng 
eller mer under året ett pris. 

Ekipage som tilldelas SSE under säsongen erhåller ett pris. 

Doftprov: 

- 2p för ett godkänt doftprov 

Tävlingar: 

Poängberäkning godkända sök TEM1/TSM1 (max 3 fel/sök): 

- 1p för ett godkänt sök 

- 2p för två godkända sök 

- 3p för tre godkända sök 

- 4p för fyra godkända sök utan diplom. 
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Poängberäkning godkända sök TEM2/TSM2 (max 3 fel/sök): 

- 2p för ett godkänt sök 

- 4p för två godkända sök 

- 6p för tre godkända sök 

- 8p för fyra godkända sök utan diplom 

Poängberäkning godkända sök TEM3/TSM3 (max 3 fel/sök): 

- 3p för ett godkänt sök 

- 6p för två godkända sök 

- 9p för tre godkända sök 

- 12p för fyra godkända sök utan diplom 

Poängberäkning Diplom: 

- 5p för ett godkänt klass 1 diplom TSM/TEM 

- 8p för ett godkänt klass 2 diplom TSM/TEM 

- 10p för ett godkänt klass 3 diplom TSM/TEM 

Uppflytt TSM/TEM: 

- 5p NW1 till NW2  

- 10p NW2 till NW3 


