Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2019-10-14
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Jonas Lind JL
Jeanette Dahlberg JD
Monika Thulin Dahlander MT
Jenny Fridh JF
Lämnat förhinder:
Katarina König Morin KK
LHU representanter
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
JD.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2019-09-17 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
Info från SBK att man 2020 kommer att ersätta SBK tävling. Inledningsvis kommer
man inte att kunna betala via det nya systemet utan betalning måste ske via
bankgiroinbetalningar. Beslut: för att kassören lätt skall kunna hålla reda på
inbetalningar till tävlingar skall TK meddela ut en unik kod för varje tävling till
deltagarna att ange på bankgiroinbetalningen.
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§6
Utgående skrivelser
Svar till LHU att det är OK med läger i Oktober.
§7
Rapporter
HUK
• Kursläget bättre nu än tidigare. Snart i nivå med fjolåret.
• Kommer ta upp förslag till ombyggnad av kursinformationen på
hemsidan med Helene Jonsson.
Fogderi
• RP har kontakt med kommunen då det gäller ev. åtgärdande av
kaninproblematiken och agilityplanen.
• Kaninhålorna är åtgärdade med behöver konstant tillsyn ett tag.
JL och FE skjuter av kaniner efter dagens möte.
• Rensning av träd och buskar genomförd.
Agility
Ingen rapport.
MH
Se bilaga 2.
TK
Se bilaga 3.
Hemsidan.
Ingen rapport.
LHU
Tar över den gamla frysen.
Köket
Uppgradera / byta ut utrustning i köket. Beslut finns sedan tidigare.
Styrelsen
Inget att rapportera.
§8

Ekonomisk rapport
Se bilaga 1.
• Intäkterna uppgick till 255 TSEK vilket är en minskning från 325 TSEK från
föregående år.
• Anledningen är en minskning av mixen mellan medlems-, tävlings och
kursavgifter.
• Kostnaderna uppgick till 266 TSEK jämfört med 303 TSEK föregående år.
• Bland kostnaderna i år ingår bl a 33 TSEK för upprustning av klubblokal.
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•
•
•

Resultatet för perioden uppgick till -11 TSEK, föregående +22 TSEK.
Styrelsen bedömer att vi inte når upp till budget med ett resultat i balans, dvs
+/- 0.
Med anledning av detta har styrelsen beslutat att vara restriktiv med utgifter
under resterande del av året.

§9

Övrigt
Inget övrigt att ta upp.
§11
Nästa styrelsemöten
2019-11-05 kl.18.00 klubbstugan.
§12
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Jeanette Dahlberg
Justerare
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Bilaga 2
Rapport Mentalitet
Den 12 okt hade vi vår sista mentalbeskrivning hund (MH) för året, som vanligt många
anmälda och tyvärr fick det bli bortlottning för några.
I december har vi vårt planeringsmöte avseende hela 2020, vi kommer att köra 4 ordinarie MH och vi
har redan fått in många förfrågningar från uppfödare som behöver vår hjälp med att arrangera MH för
deras kullar.
Utförandeanvisningarna för MH har uppdaterats och kommer att gälla from 1.1. 2020, de största
förändringarna är a) nytt skrammel, b) att hjulen till lilla jakten tagits bort.

För mentalkommittén

Conny och Ingrid
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Bilaga 3
Rapport från TK
Medlemmar:
Helene Jonsson (sammankallande)
Anna-Karin Dahlstedt
Lisa Montén (markansvarig)
Marina Elenmo
Yvonne Rosberg
Marie Billqvist (NW)
Martina L har flyttat till Blekinge och är inte längre medlem i TK. Stort tack för det jobb hon lagt ner.
Marie Billqvist har gått med i gruppen för att framförallt bevaka Nosework-aktiviteterna.
Vi tar gärna emot fler medlemmar
Tävlingar 2019-2020
1. Spårtävling 1 september 2019
Avlöpte väl, men tyvärr endast ett ekipage som lyckades ta sig till lydnaden på klubben.
Tack alla funktionärer – ni är bäst ☺
2. Rallylydnadstävling 6 oktober Alla klasser
91 anmälningar. Domare Anna-Karin Dahlstedt och Leif Borgenlöv. Skrivare Annelie Lütgebaucks och
Lena Killander. Tack till alla funktionärer – både de som anmält sig frivilligt och de som blivit tvingade
p g a av att de är tävlande för Lomma BK ☺
Sponsorer är Hööks i Lund, Evidensia Djursjukhuset i Malmö samt Olivers.
3. Tävlingar 2020
- 5 april:
Lydnad alla klasser
- 26 april:
Sök Elit (ev. 2 grupper)
- 30 maj:
Rallylydnad (dubbla klasser NKL, FKL, AKL)
- 6 sept :
Spår HKL
- Rallylydnad (datum ej bestämt, ej heller vilka klasser)
- Ev. Nosework-tävling
4. Klubbmästerskap i Bruks/Lydnad och Rally
Efter att ha gjort en intresseförfrågan i våra olika träningsgrupper, så har vi beslutat att inte anordna
något KM i år. Det var inte tillräckligt med intresse i de olika grupperna (2 i Lilla Bruks, 3 i Bruks, 2 i
Lilla Rally, 2 i Rally samt 1 i Lilla Lydnad (ingen i Lydnad). Vi hoppas på större intresse nästa år!
5. Träna Tävling
Det finns en FB-grupp för de som vill träna inför tävling. Tanken är inte att man ska köra igenom ett
helt program eller träna moment, utan att man ska träna på att gå in på tävlingsplanen och kunna
vara ett med sin hund trots att det finns en massa ”störningar”, som t ex domare och TL.
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TK svarar för ”kallelse” i form av omröstning på FB-sidan. De som anmält ställer upp som TL, domare,
etc. Här är länken: https://www.facebook.com/groups/483313695850289/
6. Champion
Har din hund blivit champion i Lydnad/Bruks/Rallylydnad under 2019? Vänligen skicka ett mail till
ts@lommabk.com. Vi vill gärna uppmärksamma er på årsmötet ☺
5. Övrigt
Till nästa år behöver TK en ny sammankallande – kanske finns denna person i befintlig grupp, men är
du intresserad så hör av dig till TK eller styrelsen ☺
VI BEHÖVER TÄVLINGSLEDARE OCH TÄVLINGSSEKRETERARE I BRUKS- LYDNAD OCH RALLY!
Intresserade anmäler sig till TK (eller till styrelsen). Kurser anordnas av distriktet.
För Tävlingssektorn
/Helene
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