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Dagordning 
Styrelsemöte Lomma 2020-03-10 

 
 
 

Närvarande: 
 Filip Ertzinger FE 
 Marina Elenmo ME 
 Jonas Lind JL 
 Jeanette Dahlberg JD 
 Jenny Fridh JF 
 Monika Thulin Dahlander MT 
 
Lämnat förhinder: 
 Jan Andersson JA 
 Rose-Marie Palmgren RP 
 Jane Askfelt JaA 
 
Frånvarande: 
 LHU representanter 
 
§1 
Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna o förklarade mötet öppnat. 
 
§2 
Dagordningens godkännande 
 Dagordningen  godkändes. 

 
§3 
Val av Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes 
ME och MT. 

 
§4 
Justering av föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2020-01-28 godkändes o lades till 
handlingarna.  
 

§5  
Inkomna skrivelser 

Anicura erbjuder studiebesök för instruktörer med valpkurs. MT avser 
informera instruktörerna. 

 
§6 
Utgående skrivelser 

- Svar till Lena Jernberg ang. medlemsansvar 
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§7 
Rapporter 
 HUK  

Vårens kurser har börjat komma igång. Än så länge har vi 2 
allmänlydnadskurser, en grundförmågor kurs och en rallylydnadskurs. Vi 
har också en fortsättning på en allmänlydnadskurs från i höstas på gång 
med samma deltagare. 
En valpkurs dagtid kommer att startas i april men har haft svårt att hitta 
någon instruktör till valpkurs kvällstid i vår. 
Hittills räknar vi med 65 kursstarter vilket är i nivå med våren 2019 
däremot är några av kurserna till lägre pris. 
HUK hoppas däremot att vi kan få till några ytterligare kurser längre fram 
på vår/försommar. 
Jenny o AnnaKarin har börjat sin utbildning till NW-instruktörer och de 
kommer att ha vars en liten kort kurs med 4 deltagare var som också är 
en del i deras utbildning. 
Förslag: Att den nya NW-gruppen i framtiden tar ansvar för all planering 
av NW-utbildningar på samma sätt som Agility-kommittén. Ett alternativ 
kan vara att det formellt ingår under HUK men att NW-gruppen utser en 
ledamot till HUK som tar ansvar för NW-kursernas administration. 

 Fogderiet 
 Gräsklipparen kommer inom snart bli kontrollerad. 

FE kommer att inhandla bekämpningsmedel mot kaniner, giftfritt. Strös i 
kanterna längs staketet för att hålla kaninerna borta från planen. 
Agility 
Ingrid Borg Vogel startar träningsgrupp, datum finns på Hemsidan. 

 Mentalitet  
 Ingen rapport. 
 TK 

Datum för höstens Rallytävling (NKL+MKL dubblerad) blir lördag 17 
oktober. 
KM i Bruks, Lydnad; Rally och NW är planerat till den 7 november. Ska 
lägga ut info på hemsidan efter det att NW har utformat statuter för 
Nosework-KM. 
Vi ska ansöka om Revingemark till spårtävlingen den 7:e september. 
Jenny och Marie går utbildning till Tävlingsledare i NW. 
Marie utbildar sig även till Tävlingssekreterare i NW. 
Jenny o AnnaKarin utbildar sig till instruktörer i NW, vilket gör att de även 
blir domare i ”doftprov”. 
För övrigt är det mesta under kontroll. Närmast är lydnadstävlingen den 
5 april, vilken Yvonne ansvarar för. 
Hemsidan  
Ingen rapport. 
LHU 
Ingen rapport. 

 Köket 
 Påfyllt med kakor o godis. 
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                   Nosework 
 Gruppen ska skriva ner statuter för KM. 
 Material till kurser är inköpt. 
 2 instruktörer klara till maj 2020. 

Styrelsen 
 
 
§8 
Ekonomisk rapport 
 
 
§9 Datum för städdagar och medlemsmöten 
Städdagar den 21 april och denb 5 oktober från kl 18. 
Medlemsmöte den 26 maj och den 10 november kl 18.30. 
 
 
§10Tillfällig sekreterare 
Under JA:s frånvaro utses JD till tillfällig sekreterare. 
 
 
§Övrigt 
Det planeras för att justera strålkastare på planen under våren. 

 
 
§12 
Nästa styrelsemöte 2020-04-07 KL 18:00 
 
 
§13 
Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 


