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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2016-08-02 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS (t.o.m. §6 varefter CB tog över i egenskap av 
v.ordf. ) 
Jan Andersson JA 
Sten Henning SH 
Rose-Marie Palmgren RP 
Ingrid Borg Vogel IB 
Karin Permskog KP 
Conny Borg CB 
Sofia Ekberg SE - LHU representant 
 

Lämnat förhinder:  
Cecilia Wendt CW 
Jeanette Dahlberg JD 
 

Frånvarande:  
Marina Elenmo ME 

§1 
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
§2 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
§3 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes förutom ordförande och sekreterare 
IB och KP. 

§4 
Föregående 
Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 2016-05-31 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
 
§5 Ekonomisk rapport. 

 Vi följer i stort sätt budget, det är baskostnaderna och 
telefon/internet som än så länge ligger över budget. Det har dels 
att göra med att CW inte haft tillgång till Nordea innan sommaren 
och för varje dag det kom in pengar på plusgirot skickades det ut 
en avi som kostade 55 kr. Telefon och internet har ökat då vi har 
fler bredband igång än tidigare.  

 Vi har tillgångar på bank på ca. 500000:- 

 CW föreslår att vi planerar hur vi vill använda sparade medel. 
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 Ett önskemål är även att alla fortsätter använda blanketterna för 
utlägg och reseersättning på rätt sätt. På sistone har CW fått in 
utan kontonummer, utan telefonnr, personnr osv. Det försvårar 
arbetet väldigt eftersom CW t ex inte har vissa kontonummer 
sparade på banken (går inte att spara om man gör en betalning 
på appen tex). Det får ni gärna sprida till de det berör.  

 
§6 
Offerter stugan. 
Två offerter har inkommit. 
Beslut: Ordförande och SH besöker Jan-Erik Nilsson, JN, Hofterups Glasmästeri och 
ser om de kan skriva ett avtal senast 2016-08-11. Har JN för mycket att göra och ser 
sig tvungen att säga nej så får KP kontakta Oscar Wallenborg Bygg. Beslut tas på 
extra styrelsemöte 2016-08-16 
 
Vice-ordförande CB tar över möteshandlingarna då AS är tvungen att avvika. 
 
§7 
Aktivitet medlemsmötet 13 oktober. 
Beslut: Styrelsen beslutade att vi tar upp en diskussion kring SBK:s och Lomma 
BK:s framtid. Evenemang skapas på vår hemsida. 
 
§8 
Inkomna skrivelser  

 Distriktmöte i september  
 
§9 
Utgående skrivelser  

 Inga utgående skrivelser. 
§10 
Rapporter 
 HUK - KP. 

Information om kurser finns på hemsidan. 
 
MH - CB. 
Har kommit igång. CB informerade om de olika turerna avseende 
mentaltester på SBK och SKK. 
 
Agility - IB. 
Information om kurser och andra aktiviteter finns på hemsidan. 
 
TK - JD 
Inget att rapportera. 
 
Rally - KP. 
Inget att rapportera. 
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Fogderi – JA/CB.  

 CB föreslår att vi framledes ersätter nuvarande materialbod (lilla 
huset) med container som då även innefattar garage för klipparen. 
Bör tas upp som egen punkt på ett kommande styrelsemöte. 

 Inbrott i garaget innebar att vi blev av med två fulla dunkar diesel. 

 Belysningen på nedre plan måste ersättas. En av stolparna klarar 
troligen inte kommande höststormar. Uppdrag: CB tar in offert på 
ny belysning. 

 
LHU - SE. 
SE berättade om den numera livliga aktivitet som pågår hos LHU.  
Köket - AS. 
Inget att rapportera. 
Hemsidan - AS. 
Kommit igång igen efter sommar uppehåll. 
Styrelsen - AS. 
Inget att rapportera. 

§11 
Övrigt  

 Deltagande på utvecklingsmöte SBK. Mail har skickats ut 
angående möte på Revingehed. Styrelsen anser att vi bör deltaga 
med det antal vi får ha med. Uppdrag: JA skickar ut mailet igen 
till styrelsen. 

 KP informerade om att det kommer att arrangeras DM i 
rallylydnad hos oss i Lomma 30/10. 

§12 
Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir tisdagen 16/8 kl. 19.00 i klubbstugan med huvudvikt på 
stugofferterna 

 
§13 
Mötets avslutande 

V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Lomma som ovan. 
 
Vid protokollet: 
 
Jan Andersson 
Sekreterare 
 
Anna-Kari Sahlqvist   Conny Borg 
Ordförande    vice-ordförande 
§ 1 – 6    § 7 - 13 
 
 
Karin Permskog   Ingrid Borg Vogel  
Justerare    Justerare 


