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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2019-11-04 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Rose-Marie Palmgren RP 

Marina Elenmo ME 

Jonas Lind JL 

Jeanette Dahlberg JD  

Jenny Fridh JF 

Lämnat förhinder:  

Katarina König Morin KK 

Monika Thulin Dahlander MT  

LHU representanter 

Frånvarande: - 

 

§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 ME och 

JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2019-10-14 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 

Inga inkommande skrivelser. 

§6 

Utgående skrivelser 

Meddelandet från SBK angående ändringar i SBK tävling skickat till sammankallande 

för TK och Mentalitet.   
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§7 

Rapporter 

 HUK  

• Kontroll av inbetalning av kursavgifter/medlemsavgifter avklarad. 

• MT meddelar att hon vill hoppa av som sammankallande för HUK 
men sitter kvar i kommittén. Uppdrag: JA skickar ut mail till 
medlemmar för att hitta ersättare. 

 
Fogderi 

• Nya element uppsatta i teorisalen. 

• Gräsklipparen kommer att repareras nu under vintern. 

• RP fortsätter ligga på kommunen angående åtgärder på 
agilityplanen. 

• Justering av en strålkastare på planen budgeteras till nästa år. 

• Kaninhålorna behöver mer åtgärder. 
 

Agility  

Bilaga 2. 

En hel del diskussion kring hur vi kan få igång verksamhet igen. Elit 

ekipage som tävlar för Lomma tränar tydligen helt på egen hand på 

inomhusbanor. Det kan vi inte göra så mycket åt. Vi borde däremot 

kunna erbjuda dom som vill gå kurser och de som inte är på elitnivå 

verksamhet i Lomma. Vi ser gärna att några som har anknytning till 

Agility och som känner samhörighet mer Lomma BK kan hjälpa klubben 

med detta. Uppdrag: JA skickar ut mail för att försöka hitta intresserade. 

MH  

Bilaga 3. 
Ingrid Borg Vogel har fått titta-behörighet till klubben konto. 
TK  

Ingen rapport. 

Hemsidan. 

Lite förändringar i designen kommer att genomföras. 

LHU 

 Har haft läger på klubben under Oktoberlovet.   

Köket 

Ny utrustning inskaffad. 

Styrelsen 

Inget att rapportera. 
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§8 

Ekonomisk rapport 

Bilaga 1. 

Intäkterna har sedan förra mötet förbättrats betydligt vilket innebär att vi nu ligger 

på ett litet plus-resultat. Mycket glädjande. 

§9 

Övrigt 

Istället för ett Lusse-firande, som fick ställas in i fjol, beslutade styrelsen att 

försöka med Lusse-fika 12/12 kl.19.00 på klubben. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

2019-12-03 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  
 

 

Marina Elenmo  Jeanette Dahlberg  

Justerare   Justerare 
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Bilaga 2 

Rapport Agility 
Vill bara informera att jag kommer att avgå som sammankallande och ansvarig inom agilitykommittén. 
Kommer inte vara kvar alls pga allt bristande intresse från Agility sidan. Men även pga pågående 
skilsmässa, studier och några andra privata skäl.  
Med vänlig hälsning /  
Linda Wernram 
 
Bilaga 3 
Då vi har fått många förfrågningar från uppfödare om att arrangera MH nästa år har vi planerat datum 
enligt nedan. Vi har stämt av med TK så att det inte kolliderar med deras tävlingar. 

Tacksam om nedanstående datum kan läggas in i kalendern och om de kan skrivas in på hemsidan under 
fliken mentalitet. 
 

2020-02-08 Uppfödar-MH 

2020-02-22 Uppfödar-MH 

2020-03-07 Uppfödar-MH 

2020-03-21 Ord. MH 

2020-04-25 Ord. MH 

2020-05-10 Uppfödar-MH 

2020-06-28 MH 

2020-08-01 Uppfödar-MH 2 arrangemang – 12 hundar 

2020-08-16 MH 

2020-08-29 Ord. MH 

2020-09-05 Uppfödar-MH 

2020-09-26 Uppfödar-MH 

2020-10-10 Ord. MH 

2020-10-24 Uppfödar-MH 

 För Mentalkommittén Lbk 

Ingrid och Conny 

 

 


