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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2020-01-07 
 

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 2019-12-05 godkändes och lades till 

handlingarna. 
 

§5 

Inkommande skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§6 

Utgående skrivelser 

• Besvarat skrivelse angående Nya rutiner för kontroll av inbetalning till kurs och 
medlemsavgift. 
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• Besvarat skrivelse angående Distriktets lista över klubbarnas 
verksamhetsområden och utbildade medlemmar 

• Besvarat Mejl från kringboende ang. belysningen på planen. 
  

§7 

Rapporter 

 HUK  

’ Se bilaga 2. 

 Fogderi 
 Vi avvaktar servicen på gräsklipparen.  

Agility  

Inge rapport. Ingen intresserad har dykt upp för att hjälpa till med Agility. 

Beslut: Styrelsen beslutade att under 2020 lägga denna verksamhet på 

is vilket också får en återverkan på budgeten. Ett visst underhåll av 

banan kommer att ske eftersom den används av LHU. Skulle det ev. 

dyka upp intresserade är vi beredda att dra igång igen på en lämplig 

nivå. 

 

MH  

Ingen rapport. 
 

TK  

Verksamhetsberättelse och plan inskickade. Frågan om ny 

sammankallande inte klar. Styrelsen ber TK själv ta fram lämplig 

kandidat/kandidater som ev. styrelsen vid behov kan hjälpa till att prata 

med. 

 

Nosework. 

Vår Nosework grupp planerar att på försök ha en liten tävling kommande 

sommar. En del personer kommer inför detta att gå utbildningar. Några 

kommer även att gå instruktörsutbildning i  Nosework. 

 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

LHU har igen kommit med förfrågan angående hyran. Styrelsen anser, 

liksom tidigare, att LHU måste ansöka om kommunala bidrag för hyran. 

Skulle mot förmodan kommunen ställa sig avvisande till bidrag så är vi 

beredda att diskutera. 
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Köket 

Ingen rapport. 

Styrelsen 

Det har efter senaste medlemsmailen inkommit några som är 

intresserade att hjälpa till i kommittéer. Som det verkar så kan 

någon/några tänka sig hjälpa till i HUK och någon/några i TK. FE och MT 

kommer att ha möte med dessa personer. 

§8 

Ekonomisk rapport 

Bilaga 1. 

 
§9 

Övrigt 

• Ann Samsioe med Engla från Lomma vann första SM:et i Nosework.  

• Kenneth Jönsson med Imsa från Lomma blir distriktsmästare i Skydd. 

• Styrelsen riktar ett stort GRATTIS till dessa båda medlemmar för deras fina 
insatser. 

• Styrelsen kommer att försöka hitta lämpliga medlemmar som kan ta fram 
kandidater för SBK förtjänsttecken inför årsmöte 2021. Dessvärre är det för 
sent inför årets årsmöte. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

2020-01-28 kl.18.00 klubbstugan. Budgetmöte. 

§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 

 

 

 

Bilaga 1  
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Bilaga 2 

 

Vi har två som kommer att utbildas till NW-instruktörer 

Vi fått två svar från medlemmar som vill engagera sig  

I övrigt har vi haft lite jul-ledigt ;) 

 

Hälsningar 

Monika 

 


