Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2019-04-02
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Monika Thulin Dahlander MT
Jeanette Dahlberg JD
Jonas Lind JL
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Jenny Fridh JF
Katarina König Morin KK
Lämnat förhinder:
Frånvarande:
LHU representanter
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes med två tillägg.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes JD och
ME.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2019-03-05 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
• Möjlighet till att via SBK centralt hemsidan formulär lösa sitt medlemskap.
Beslut: Styrelsen beslutade att använda denna funktion i fortsättningen och
att en länk från vår hemsida lägges upp.
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•

Regelrevidering Bruks, Lydnad samt Rallylydnad.
Beslut: Styrelsen beslutade att detta skall remitteras till TK.

§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§7
Rapporter
HUK
• Håller på med uppdraget från förra mötet angående kontroll av
kursares inbetalningar m.m. Medlemskapet är klart enligt punkt
tidigare i detta protokoll. Förslag mottages gärna hur det kan lösas
på effektivaste sätt. Kollar hur andra klubbar löst detta.
• Extra valpkurs inplanerad.
Fogderi
• Kolla status på gräsklipparen. Uppdrag: JA kollar
• Planering inför städdagen. FE gör en lista och ME fixar
korvgrillningen.
Agility
Ingen rapport
MH
Lomma BK har nu tre nyutbildade mentalfiguranter, Marina Elenmo,
Karin Juhl och Marie Staberg. Detta underlättar oerhört mycket för
framtida mentalverksamhet. De är redan igång och deltog vid årets första
MH den 2 mars - de har gott stöd i vår trotjänare Lotta Petterson som
under många år varit vår enda aktiva figurant i Lomma.
Nästa MH håller vi den 30 mars - till det hade vi 16 hundar anmälda till 8
platser vilket visar på ett fortsatt stort intresse för våra arrangemang.
Mentalkommittén centralt (UGM) har lagt fram ett förslag till förändring av
momentet "skrammel" (som beslutats av Förbundsstyrelsen) där ett nytt
skrammel ska användas där materialet som skramlar ska vara helt dolt
inuti ett rör. Vi kommer därför att behöva beställa ett sådant skrammel till
en kostnad av 3000 kronor.
Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja kostnaden på 3000 kronor.
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TK
•

Söktävling 14 april
Det blev till slut 8 anmälningar – så sent som kl. 18:00 på
lördagskvällen (sista dag för anmälan) var endast 1 ekipage
anmält!!
Tävlingsledare är Helene Degerman. Funktionärer i skogen blir i
princip hela ”sökgänget”, förutom de 3 som ska tävla. Även
sekretariat och kök är bemannat, så läget är under kontroll.

•

Rallytävling 19 maj
Sista anmälningsdag är 28 april. Just nu 5 anmälda – 1 ekipage i
varje klass förutom AKL där det är 2.
Till denna tävling är funktionärsfrågan inte löst ännu. Det är
betydligt svalare intresse att hjälpa till i år än vad det har varit
tidigare. Men vi har 2 domare, 1 skrivare, 1 sekreterare. Vi
behöver alltså 1 skrivare till + någon som ansvarar för köket.
Dessutom 5-6 personer till inkallare/hindervakter m.m.

•

Spårtävling 1 september
P g a att vi inte fick tillgång till någon mark i Fulltofta, flyttade vi
tävlingen från 8 september till 1:a september. Vi ändrade då
också klassen från Elit till HKL, eftersom Sjöbo BK har en
Elitspårtävling den 1:a september.
Men så fick jag för mig att ansöka om mark på Revinge igen, även
om jag var 90% säker på att få avslag, precis som i fjol. Men idag
ringde en jurist från Fortifikationsverket till mig och sa att vi får
använda marken på Revinge, men att det kostar 1000 SEK! Han
ska skicka avtalet till mig i veckan.
Visst har vi råd att betala 1000 kronor? Det är många fördelar
med att ha tävlingen på Revingehed:
a) Vi kan ha 12-14 spår istället för bara 8
b) Vi har spårskisser förberedda, vilket gör upplägget mindre
tidskrävande
c) Jag tror att vi får lättare att engagera spårläggare och
utkörare, då Revingemarken är välkänd för många i vår
klubb.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna avgiften på 1000 kronor.
Hemsidan.
Ingen rapport.
Styrelsemöte 2019-04-02

Sid3

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

LHU
FE sammanfattning av mötet med LHU
• Jag var på möte med ungdomarna angående nyttjandet av
marken. det blev en hel del frågor som kom upp på mötet men de
flesta får vi behandla på nästa styrelsemöte.
• Det som är lite mer akut är att ungdomarna har väldigt ont om
pengar i kassan. så pass dåligt att om dom inte kan hålla minst
lika mycket kurser som förra året kommer dom inte kunna
fortsätta sin verksamhet 2020.
Kommentar: Styrelsen undrar om LHU har ansökt om bidrag från
kommunen. Bl.a. skall man kunna få full teckning för hyran. FE tar
detta med LHU.
•

Dom har tidigare haft nyttjanderätt på måndagar och har planerat
sin verksamhet där efter. Nu krockar deras verksamhet med
Agilitys verksamhet (båda använder agilitybanan)
Finns det möjlighet för agility att flytta den kursen ni har på
måndagar till en annan veckodag alternativt om ungdomarna kan
få nyttja banan på torsdagar med restriktionen att vi då ej kan
skjuta under 7 torsdagar ?
Kommentar: Agility kollar. Träningsgrupperna i bruks måste
kunna träna skott på torsdagar 18.30. Just den tidpunkten måste
reserveras för detta.

•

Jag bjuder även in Linda i detta mejl som är sammankallande för
Agility !
Kommentar: FE bjuder även in JF som har stor erfarenhet av
ungdomsverksamheten sedan tidigare.

Köket
Uppmaning till alla som handlar i köket att i första hand betala med
Swish och i andra hand med kontanter. Verkar vara lite dåligt med
ansvaret att betala. Instruktörerna ombedes informera sina deltagare.
Kommer även ut i mail.
Styrelsen
FE har kollat priser på inne och ute möbler. Visar sig att priset på att
ersätta inne möblerna är högt. Dock måste vissa utemöbler ersättas
eftersom dom är för dåliga.
Beslut: Styrelsen beslutade att ersätta de utemöbler som är dåliga. Vi
avvaktar tills längre fram med inne möblerna eftersom dom trots allt är
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hela och i hyfsat skick även om något tråkiga. Beslutet på årsmötet satte
ingen tidsgräns. Det finns fortfarande en del andra behov som känns
viktigare.
§8

Ekonomisk rapport
Fortfarande något underskott främst orsakat av att en del kostnader är tagna nu i
början av året. Dock inget oroväckande.
§9

Övrigt
Förslag barometer Nosework.

Doftprov:- 2p för ett godkänt doftprov
Tävlingar:
Poängberäkning godkända sök TEM/TSM (max 3 fel):
- 1p för ett godkänt sök
- 2p för två godkända sök
- 3p för tre godkända sök
- 4p för fyre 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
Poängberäkning för utmärkelsen SSE (särskilt samspelt ekipage):
- 5p för per utmärkelse
Uppflyt TSM/TEM:
- 5p NW1 til NW2
- 10p NW2 til NW3
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående poängsystem.
Dock måste kompletterande statuter i stil med de andra barometrarna
tas fram och godkännas. Eftersom detta är en aktivitet som ökar måste
på sikt en Nosework kommittee bildas för att kunna hantera
verksamheten i klubben.
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Inköp av hinder för IPO.
En regelrevidering är pågående med möjliga ändringar av hindren.
Beslut; Vi avvaktar med investeringen tills detta har klarnat.
Elinstallationerna.
Elinstallationerna är klara. FE avvaktar tills hösten med inköp av
projektorduk, projektorfästen och högtalare.
Nosework dag på klubben.
Sofie Boyström , KK och JF planerar att arrangera en dag för Nosework på
klubben. Förhoppningen är att få in fler intresserade medlemmar till denna
aktivitet.
Beslut: Styrelsen godkänner detta. Skall planeras in i kalendern.
§10
Nästa styrelsemöten
2019-05-07 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

Marina Elenmo
Justerare
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