Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2016-03-01
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Conny Borg CB
Sten Henning SH
Cecilia Wendt CW
Rose-Marie Palmgren RP
Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Frånvarande:
Representant LHU
Marina Elenmo (hade inte fått information om mötet)
Adjungerad:
Christoffer Nilsson
§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
SH.
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2016-02-01 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
 Inbjudan till Distriktets årsmöte 9/3. AS och JA deltar.
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Förfrågan från Landskrona BK om vi kan avstå mark helg då dom
skall ha läger. Gäller spårmark på Järavallen så frågan läggs vidare
till träningsgruppen för spår.
Fråga från Maria Andersson om klubben sponsrar SM deltagande.
Klubben sponsrar enligt gammalt beslut SM deltagande. CW kollar
beloppet vid senaste utbetalningen (enligt bokförd SM-fond 2009
ligger beloppet på 500:- ).
Inbjudan inofficiell utställning Osby BK.

§6
Utgående skrivelser
Inga utgående fanns
§7
Jord till planen.
Klubben har blivit erbjuden upp emot 500 ton jord från en närliggande
golfklubb att förbättra klubbplanen med. Christoffer Nilsson var inbjuden
för att informera och få styrelsens inställning till erbjudandet. Vi har inget
kostnadsförslag för detta än men erbjudandet kan sammanfattas i följande
punkter:
 Jorden får vi gratis men transporten får vi betala för. Christoffer
har kontakter i transportbranschen och skall kolla kostnader.
 Gräsfrö och utläggning av jord och fröer får vi också betala för vilket
även detta Christoffer skall kolla.
 Vi måste först kolla med kommunen så att det är tillåtet att göra
detta arbete. SH tar kontakt med kommunen. Han kollar även om
kommunen kan ställa upp med hjälp i detta med tanke på vår
livaktiga ungdomsavdelning.
 Investeringen påverkar troligen de tänkta renoveringarna av stugan
men det får vi återkomma till när vi har den kompletta bilden.
 Styrelsen menar att vi måste seriöst ta till oss detta erbjudande och
målet är att Christoffer skall få besked under nästa vecka.
 Senare får vi tillsammans med berörda kommittéer planera hur
detta arbete skall kunna genomföras utan alltför stor påverkan på
våra aktiviteter.
§8
Datum medlemsmöten
Onsdagen 13/4 19.00 klubbstugan. AS kollar om det kan komma en
hundförare från polisen och berätta om sin vardag.
Torsdagen 13/10 19.00 i klubbstugan. Vi återkommer med ev. aktivitet.
§9
Regler KM
Berörda kommittéer kollar och återkommer med förslag. Styrelsens
mening är att man skall vara tävlande för Lomma BK det år man anmäler
till KM. Förslag och beslut på kommande medlemsmöte.
§10
Inköp av dator
Behov av inköp av en dator till främst för tävlingsändamål. Datorn skall
Styrelsemöte 2016-03-01

Sid2

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

finnas på klubben. Beslut: CB fixar en dator till.
§11
Tävlingskommitteen
Efter en del strul i början av året är nu TK igång enligt planerna.
Lena Hodder och Elisabeth Montén har tillkommit i kommittéen.
§12
Begäran om offert gällande klubbstuga
Styrelsen beslutade avvakta med denna aktivitet tills vi har bättre bild av
§7 aktiviteterna.
§13
Spegel
CB kollar en sista gång med Christoffer om de erbjudna speglarna innan
vi kollar andra alternativ. Beslut på nästa styrelsemöte.
§14
Rapporter
HUK - KP.
Inget att rapportera
MH - CB.
MH i lördags. Mycket uppskattat.
Agility - IB.
Inget att rapportera
TK - JD
Yvonne Rosberg meddelar att
 Elisabeth Montén blir markansvarig
 Lena Hodder ingår i TK
 Planering inför vår söktävling klar
 Diskussion med träningsgrupper, tävlingsledare och
tävlingssekreterare kring villkoren för deltagande i KM startad.
Vissa önskemål om att ha med specialen för sök och spår i bruks
har framkommit.
Rally - KP.
Inget att rapportera.
Fogderi - CB.
Har tagits upp under andra punkter.
LHU - AS.
Inget att rapportera.
Köket - AS.
Kolla behov av inköp inför kommande aktiviteter.
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Hemsidan - AS.
Utvecklingen av nya sidan fortsätter.
Styrelsen - AS.
Inget att rapportera.
§15
Ekonomisk rapport
 Överlämningen från Lena Hodder till CW klar.
 CW presenterade förslag till Utläggsrapport. Beslut: Styrelsen
beslutade att använda denna.
 CW fick i uppdrag att ta fram en motsvarande rapport för arvoden.
 CW föreslår att vi byter bank till SEB, vilket skulle förenkla hennes
arbete. Beslut: Styrelsen beslutade att gå på CW:s förslag
gällande bankbyte.
§16
Övrigt
Inget togs upp.
§17
Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade fortsätta hålla styrelsemötena första tisdagen i
månaden. Nästa möte blir Tisdagen 5/4 kl. 19.00.

§18
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Sten Henning
Justerare
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