Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2019-01-15
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Monika Thulin Dahlander MT
Jeanette Dahlberg JD
Jonas Lind JL
Rose-Marie Palmgren RP
Lämnat förhinder:
Jessica Carling JC
Katarina König Morin KK
Marina Elenmo ME
LHU representanter
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
Ordförande (deltog via Skype) 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 2018-12-04 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
• Agility regelrevidering, FE skickar vidare till Agility kommitteen.
• Falkenbergs BK, hur ska klubbarna resonera kring förtjänsttecken mm.
Beslut: Styrelsen kollar upp hur vi ser på detta. Grunden är det som står
beskrivet på SBK:s hemsida avseende förtjänsttecken. FE svarar Falkenberg
• Inkommen skrivelse till årsmötet angående förslag att ersätta de bord vi har idag
i stora rummet i klubbstugan med fyra runda bord.
Beslut: Styrelsen förstår att det ger en del av de fördelar som författarna anger
men beslöt att rekommendera årsmötet att avslå förslaget. Orsaken till detta är
främst att antalet sittplatser minskar och att det vid föreläsningar och större
möten är bättre med den typ av bord vi har. Möjligen kan något runt bord
anskaffas. Just nu anser styrelsen att det finns ett större behov av att ersätta en
del av utemöblerna.
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§6
Utgående skrivelser
Huk beviljades anslag enligt beslut för utbildning av instruktörer 2019.
§7
Rapporter
HUK
•
•
•

Kurserna snart färdigplanerade.
Har ännu inte någon instruktör till spårkurs.
När allt är klart kommer information på hemsidan.

Fogderi
• Klipparen lämnad för översyn/reparation
• Stugan snart klar invändigt. Behövs fler el-uttag och nya lampor.
Elektriker kommer att anlitas. Styrelsen riktar ett stort tack till FE,
Bent Brohammer och alla övriga som bidragit i detta.
Agility
Kommitténs kommer under 2019 att bestå av
Linda Wernram (Sammankallande)
Katarina König Morin (rapporterande till styrelsen)
Marie Wahlgren
Rebecka Danilo
Tävlingsansvarig: Vakant (både för officiella tävlingar, träningstävlingar samt
KM)

-

Kurser och instruktörer

Vi hade den årliga instruktörsmiddagen med tillhörande möte den 8 Januari. Vi
var 10 stycken som åt en middag ihop som ett avslut på 2018.
Tyvärr så har ännu fler avhopp skett från instruktörs skapet så det är en ännu
större utmaning inför våren nu. Aktiviteter i kommittén pågår för fullt för att se
om det går att finna lösningar.

-

Gräsklippning

Kontaktpersoner från Agility sidan kan vara Frida Nilsson
(fialoppan294@hotmail.com) samt Maria Nilsson
(mammamaria1@hotmail.com).

-

Uppdrag: FE kollar med Linda Wernram orsakerna kring nedgången
i verksamheten.

MH
Ingen rapport.
TK
Ingen rapport
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Hemsidan.
Ingen rapport.
LHU
Har genomfört mycket uppskattade aktiviteter under jullovet.
Köket
Ingen rapport
Styrelsen
• Färdigställa och presentera årsmöteshandlingar på hemsidan senast 7
dagar före årsmötet.
• Säkerställa att Tävlings-K och Agility-K förbereder allt som behövs inför
prisutdelningar på årsmötet.
• FE och RP ombesörjer de blomsteruppvaktningar som skall ske på
årsmötet.
• ME ombesörjer förtäringen på årsmötet.
§8
Ekonomisk rapport
• Genomgång av resultatet för 2018 som skall presenteras på årsmötet.
• Arbetade igenom budgeten för 2019 som skall presenteras på årsmötet.
§9
Övrigt
Inget att ta upp.
§10
Nästa styrelsemöten
2019-02-05 kl. Klubben kl. 18.00.
§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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