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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2019-12-05 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Rose-Marie Palmgren RP 

Monika Thulin Dahlander MT  

Jonas Lind JL 

Jeanette Dahlberg JD  

Jenny Fridh JF 

Lämnat förhinder:  

Katarina König Morin KK 

Marina Elenmo ME 

Frånvarande:  

LHU representanter 

§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 RP och 

JD. 

 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2019-11-04 godkändes och lades till 

handlingarna. 
 

 

§5 

Inkommande skrivelser 

• Förslag nya rutiner för kontroll av inbetalningar till kurs och medlemsavgifter. 
Se bilaga 2. 
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Skrivelsen diskuterades av styrelsen. Beslut: Text på hemsidan uppdateras. 

FE besvarar skrivelsen. 

• Utskickat Excel-formulär från distriktet för att vi skall ange Lommas resurser 
och utbud. Beslut: FE fyller i efter bästa förmåga och returnerar. 

• Skrivelse från granne till klubben angående att belysningen ibland står tänd till 
sent utan att där finns någon aktivitet kvar. Uppfattas som irriterande. Beslut: 
JA har redan skrivit på vår FB sida att siste person att lämna klubben på 
kvällarna skall trycka en gång till på knappen så att belysningen släcks efter 5 
minuter. Hjälper inte detta skall även mail skickas. 

§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 

§7 

Rapporter 

 HUK  

’ Se bilaga 3. Angående punkten om att kunna stänga av klubbstugan vid 

NW kursers anser styrelsen att beslut togs vid senaste medlemsmötet att 

man har rätt att stänga av stugan vid dessa tillfällen. Kalendern skall 

vara uppdaterad och gärna skylt på dörren.  

Fogderi 

• Behövs något element till i teorisalen. Beslut: FE fixar. 

• FE kollar när gräsklipparen är tänkt att bli servad. 

• RP fortsätter ligga på kommunen angående åtgärder på 
agilityplanen. 

• FE och JL planerar ny avskjutning av kaniner. 

• Kaninhålorna behöver mer åtgärder. 

• JA ser om vi kan hitta hur lång tid vi har kvar på vårt arrendeavtal 
med kommunen. Enligt styrelseprotokoll från 2012-05-03 har 
permanent bygglov beslutats av kommunen. Enligt 
styrelseprotokoll från 2014-11-04 har klubben fått förslag till nytt 
arrendeavtal där arrendetiden föreslås bli 10 år som därefter 
förlängs automatiskt med 2 år i taget. Avgiften blir satt till 18000:-
/år. Avtalet fastställt. 
 

Agility  

Inge rapport. Troligen tvingas vi nästa år lägga agilityverksamheten i 

träda om inga intresserade att ta tag i detta dyker upp. 

 

MH  

Bilaga 4. 
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TK  

JF informerade om aktiviteter runt NW. Bl.a. utbildning av TL och 

instruktörer samt uppstart av träningsgrupp. 

 

Hemsidan. 

Lite förändringar i designen kommer att genomföras. HUK delen 

uppdaterad. 

LHU 

 Ingen rapport.  

Köket 

Ingen rapport. 

Styrelsen 

JA skickar ut medlemsmail angående behovet av viss hjälp. 

§8 

Ekonomisk rapport 

Bilaga 1. 

Ligger något på plussidan. Mindre inkomster med samtidigt också lägre kostnader. 

Eftersom några utgifter kvarstår och inga fler inkomster är prognosen att vi kommer 

att hamna på ett visst underskott. 

§9 

Övrigt 

Inget att ta upp. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

2020-01-07 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  Jeanette Dahlberg  

Justerare   Justerare 
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Bilaga 2 

Till styrelsen 

Lomma BK 

Förslag 

 

Hela idén med klubben bygger på medlemskap (dvs. att medlemmar betalar medlemsavgift) 

och genom medlemskapet i klubben får medlemmar tillgång till klubbens utbud av kurser och 

aktiviteter.  

Det är styrelsens ansvar att fastställa regler och rutiner som omöjliggör deltagande i klubbens 

kursverksamhet innan rättmätig betalning har gjorts till klubben.  

Medlemmar - särskilt nytillkomna - i klubben ska via webbsidan informeras om att klubben 

har väl utarbetade regler och rutiner för att säkerställa att betalningen blir gjord i tid.  Det ska 

således inte vara möjligt att påbörja en kurs om betalningen har blivit ”bortglömd” eller 

fördröjd. Denna information måste tydligt klargöras på både hemsidan och aktuella kurser.     

Förslag till regler och rutiner vid kursanmälan för att säkerställa betalning av 

kursavgifter och därmed också giltigt medlemskap till klubben. 

• När kurser annonseras ut bör det tydligt framgå att REDAN medlemmar har 

företräde. Om klubben skriver - istället för som nu - redan medlemmar så kan 

detta inspirera potentiella kursdeltagare att snabbt söka medlemskap (eftersom 

de flesta som söker kurs är angelägna om att bli antagna), redan medlemmar 

har ju faktiskt företräde.  

Min kommentar: Idag står det att medlemmar har företräde, medlemmar kan tolkas hur som 

helst, uppenbart är att vissa inte fattar vad medlem betyder i sammanhanget kursanmälan. 

Begreppet medlem innefattar de facto att man redan är medlem (annars är man inte 

medlem☺), men med utgångspunkt från kurslistorna så är det alldeles för många som inte är 

medlemmar vid kursstart. Det verkar också som att vissa inte önskar att bli eller vara 

medlemmar, utan är endast intresserade av att gå kursen. Andra tycks tro att medlemskapet är 

valbart, dvs. man väljer det medlemskap som är billigast (210 kr)! 

Den nuvarande informationen om medlemskap i klubben måste också bearbetas och 

kondenseras till ”lättbegripligt”. 

 Jag har fått alldeles för många förfrågningar om saken, dels därför att man inte begriper 

texten, dels för att texten är alldeles för lång och behandlar olika sammanhang på en och 

samma gång Folk orkar helt enkelt inte läsa hela texten.  
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• Den som blir antagen till kurs och inte redan är medlem bekräftar antagningen 

genom sitt medlemskap, alltså genom ett registrerat medlemsnummer 

alternativ omgående blir medlem. Medlemskapet bekräftar således 

kursdeltagarens acceptans av kursplatsen. En tidsgräns för acceptans bör 

utgå, typ 2-3 dagar för att lösa sitt medlemskap om inte detta redan är gjort. 

Om acceptansen uteblir övergår kursplatsen till nästa person (reserv) enligt 

intresseanmälan till aktuell kurs. 

• Kursavgiften måste vara betald senast två veckor före kursstart (detta gäller 

ALLA), dels för att klubben ska hinna med att verifiera att betalningen är gjord 

och dels meddela kurslistor till instruktörerna där det tydligt framgår att kurs- 

och medlemsavgiften är betald. 

Min kommentar: Det är viktigt av flera skäl att kurslistorna blir korrekta och tillförlitliga, dels 

för att en vettig revision ska kunna genomföras, dels som tillförlitligt underlag vid eventuellt 

försäkringsärende för deltagande kursekipage (SBK försäkring). Och i den mån det handlar 

om ”gratiskurser” så måste även detta framgå (tänk på revisionen) på kurslistan. 

Om klubben har en ordnad framförhållning genom att utannonsera kurserna i tid, så kommer 

den administrativa funktionen att förenklas med att registrera kursdeltagande och eventuella 

reservplatser. Med utgångspunkt från detta kan också medlems- och kursavgifter säkerställas i 

god tid, vilket även borde utgöra en bonus för instruktörerna. För hur ska t.ex. en instruktör 

kunna ”se skillnad på” en avgift som har inbetalats med 210 kronor, när den istället skulle 

varit 610 kr (? )  - helt omöjligt för någon som saknar tillgång till bakomliggande faktorer 

(SBK register).  

Det borde också gå att upprätta en så kallad ”svarta listan”. En person som smiter från att göra 

rätt för sig ska sedan inte kunna fortsätta att gå kurser i klubben utan att rättmätig betalning 

har gjorts. 

Jag tänker specifikt på två ekipage från i våras, varav den ena personen har fortsatt att gå kurs 

i klubben, dels utan att vara medlem dels utan att ha betala full kursavgift från i våras. Jag 

slog larm om detta redan då, men utan resultat.  

Lund 2019-11-14 

Lena Jernberg 
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Bilaga 3 

Vi hade instruktörsmöte i form av ”drop in” 2 Dec  
  
Planer för Kurser till våren så långt vi vet:  
Valpkurs – Dagtid Monika /Rebecca  
Fortsättning på ”lilla allmänlydnaden” – Lena    
Grundförmågor – Jeanette /Marie – hjälptränare Marina?  
Allmänlydnad - Avtalsingstruktör  
Nosework nybörjare  - Sofie B  
  
NoseWork -sektionen har 2 intresserade av att bli NW instruktörer för klubben Utbildning finns 
i SBK´s regi.  
  
HUK vill att styrelsen fattar tydliga beslut om kursaktivitet i Klubbstugan och att det då kan vara 
stängt.  (Förusatt att bokning skett via kalendern på hemsidan) Om detta inte fungerar kommer vi 
inte att kunna arrangera NW-kurser.  
  
Hemsidan är uppdaterad avseende kursinformation och en ny sida ”aktuella kurser” har skapats för 
att tydliggöra var man hittar aktuella kurser och anmälningslänkar. Sidorna och anmälningsformulär 
kommer att utvecklas vidare under våren.  
  
Kommer att ha ett ”spåna nya kurser” möte i Dec – Jan .  
  
Jag har inte mottagit någon respons på mailet om fler till HUK. Kan vi formulera om det och ev söka 
via FB? Tror inte att så många läser mailen.  
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Bilaga 4 

Rapport från mentalkommittén 

Conny Borg deltog för distriktets räkning i den centrala Ras/Rus konferensen 8-10.11. Egentligen 

inget nytt att rapportera därifrån, ”gammal skåpmat” ☺ 

Planeringsmöte 2020 

Den 22.11 hade vi vårt planeringsmöte för hela 2020 och i samband med det hade Ingrid fixat en 

middag för alla funktionärer. 

MH 

Då vi har fått in många förfrågningar från uppfödare kommer vi att utöka antalet MH 2020. 

Planerade datum: 

Ordinarie MH – dit alla kan anmäla sig: 21.3, 25.4, 29.8, 10.10 

Uppfödar MH – reserverat för uppfödare men i mån av plats tar vi in andra (vi har en kölista) 8.2, 

22.2, 7.3, 10.5, 28.6, 1.8, 5.9, XX, 26.9, 25.10 

 

Sammanlagt: 14 MH 

 

Utbildning: 

SBK distriktet kommer att anordna en testledarutbildning den 21-22 mars dit vi anmält Marina 

Elenmo, det blir ett välkommet tillskott till vårt mentalgäng! 

 

Inköp 2020 

Våra spökdräkter är utslitna och vi behöver därför köpa in nya 

 

Inmätning av individuell mankhöjd i bruks 

Som extra info (som inte tillhör MH) så har Ingrid tagit på sig den 21 jan. att mäta hundar. 

 

/Ingrid och Conny 

 


