Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2020-10-13
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jeanette Dahlberg JD
Jenny Fridh JF
Marina Elenmo ME
Jonas Lind JL
Monika Thulin Dahlander MT
Jane Askfelt JAT
Lämnat förhinder:
Rose-Marie Palmgren RP
Jan Andersson JA
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 ME och
JD.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2020-09-01 godkändes och lades till
handlingarna. Genomgång av uppdragen.
§5
Inkommande skrivelser
Inga inkommande skrivelser.
§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser
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§7
Rapporter
HUK
Ytterligare 2 nya kurser påbörjade. Totalt 68 kursstarter under hösten, ungefär
samma antal som förra hösten. Planerar för en utbildningsdag.
Beslut: 10.000 kr till att vidareutbilda klubbens instruktörer.
Fogderiet
Behöver nya glödlampor i gamla klubbstugan. Dags att se över om det behöv
rivas/renoveras i de gamla lokalerna.
Agility
Ingen rapport
MH
Ett MH kvar på säsongen. Det planeras för fullt för 2021.
TK
Rallytävling den 17 oktober.
Beslut: TK behöver köpa in nytt material till lydnads tävlingar. Styrelsen beviljar.
Nosework
Doftprov i januari/februari. Behöver hyra lokal.
Beslut: Ok att hyra lokal vid behov samt köpa in nya kartonger.
Hemsidan.
Ingen rapport.
LHU
Möss i stugan, JF köper in fällor.
Köket
Påfyllt till tävlingen, behöver handlas lite mer till funktionärerna.
Styrelsen
- Kolla med kommunen ange sänkning av arrendet pga. Corona.
- Klagomål ang att en person rastar sina hundar och har dem lösa utan kontroll inne
på området. Kör in med bil utan giltiga skäl. FE tar kontakt via mejl och berättar om
vår policy och upplyser om problemet.
§8

Ekonomisk rapport
Bilaga 1.
§9

Covid-19
§10
Årsmötet.
Styrelsen vill utse 3 personer till hedersmedlemmar. Årsmötet blir den 10 februari. Vi
bokar lokal och ser på möjligheten att hålla mötet på distans.
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§11

Övrigt
ME önskar att vi kollar upp möjligheten att bygga tak delvis över den grusade ytan.
JF och ME kollar offert.
§12
Nästa styrelsemöten
Nästa styrelsemöte beslutades till 2020-11-17 kl. 18.00 klubbstugan.
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Filip Ertzinger
Ordförande/Sekreterare

Marina Elenmo
Justerare

Jeanette Dahlberg
Justerare
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Bilaga 1
Hej,
Jag har tyvärr fått hinder till imorgon men här kommer ekonomirapporten och den ser ju bra ut:
Intäkter 241 tsek (217)
Resultat +58 tsek (-26)
Checkkto 166 tsek (31 dec 90)
Sparkto 250 tsek (250)
Önskar ett gott möte!
Med vänlig hälsning

Jonas
Kassör
Lomma Brukshundsklubb

Bilaga 2
Snabb HUK-rapport till ikväll.
Höstens kurser är igång. Vi har ett par NW-kurser, två valpkurser och en Grundfärdigheter-kurs igång.
Tyvärr har vi inte lyckats hitta någon som är villig att ta en allmänlydnadskurs
i höst. (Avtalsinstruktör har tackat nej i höst)
Ytterligare en kurs kommer förmodligen igång. Lite beroende på undertecknads privata schema - en
unghundskurs för de som gick en kortare valpkurs under sommaren.
Det har fortsatt varit och är extremt högt intresse för kurser, framförallt valpkurser.
HUK skulle vilja bjuda aktiva instruktörerna på en middag. Önskemålet var en "kick off" kväll inför
hösten men det ser ut att bli en höstträff. Det var länge sedan sist.
HUK har tankar på en isnpirationsdag för instruktörerna för hur man kan lägga upp en
allmänlydnadskurs utifrån "Bäst var dag" konceptet basterat på boken med samma namn.
Återkommer när vi vet pris och antal deltagare om vi arrangerar detta. Får vi inte tillräckligt med
deltagare bland egna instruktörer kan vi ev bjuda in från annan klubb och i så fall få delar av
kostnaden täckt. Återkommer när jag vet förutsättningarna.
//Monika

Bilaga 3.
Vi har hittills genomfört 9 MH, 2 MH blev inställda i april och maj pga covid-19.
Kvarstår 4 MH att genomföra i år.
Efter förfrågan har vi planerat in 4 ordinarie MH 2021, haft kontakt med TS så att det inte ska krocka
med deras tävlingar. Datum: 21.3, 25.4, 29.8 och 10.10.
Flera förfrågningar från uppfödare om MH 2021 men där bestämmer vi datum lite senare.
/Ingrid och Conny
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Bilaga 4.
Den planerade fortsättningskursen fick ställas in pga för få anmälda.
Jag har istället fortsatt med träningsgrupp agility, vi är 9 st i gruppen och tränar varannan måndag kl
18.30-20.00 jämna veckor, svårighetsgrad blåbär/klass 1.
Funderar över att starta en nybörjarkurs till våren 2021 då det verkar finnas intresse för det.
Med vänlig hälsning / Ingrid

Bilaga 5.
Rapport från Tävlingskommittén 2020-09-11
Genomförda tävlingar
2020-07-01 Rally dubblerad NKL/FKL – 69 startande
2020-07-02 Rally dubblerad NKL/FKL – 53 startande
2020-09-06 Spårtävling HKL – 3 startande
Planerade tävlingar
2020-09-20 Lydnadstävling alla klasser – 47 anmälda
2020-10-20 Rallylydnad dubblerad MKL – fortfarande öppen för anmälningar
År 2021
Vi har ansökt om bruks- och lydnadstävlingar
2021-04-11: Lydnad alla klasser
2021-09-26: Sök Elitklass
Vår tanke är att också ha en rallytävling på våren och en på hösten. Vi har inte ansökt om dessa ännu,
men ska göra det inom en snar framtid.
TK har beslutat att inte arrangera någon spårtävling 2021, då vi inte har några aktiva spårekipage på
klubben och därför har svårt att hitta funktionärer.
SPONSORER
Jenny Fridh har fixat så att Essential Foods sponsrar med ”Goodie bags” till alla deltagare i spår,
lydnad och rally 2020.
Evidensia fortsätter med sponsring, hoppas vi. (Marie Billqvist är kontaktperson)
Hööks i Lund har sponsrat under året och vi hoppas att de fortsätter nästa år.
Om någon har ett tips på sponsorer, så tar vi i TK gärna emot det.
2020-09-11
Tävlingskommittén
Helene
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