Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2016-05-31
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Marina Elenmo ME
Conny Borg CB
Lämnat förhinder:
Cecilia Wendt CW
Frånvarande:
Representant LHU
§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 2016-05-03 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
 SBK Tollarp arrangerar inoff tävling i agility och lydnad 30 juli-16 till
förmån för Cancerfonden. Anslås
 VOOV Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, är en ideell förening som
drivs av veterinärer, veterinärstudenter och andra engagerade med
syfte att hjälpa våldsutsatta personer att ta sig ur en
våldsrelation. Anslås
§6
Utgående skrivelser
 Inga utgående skrivelser.
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§7
Stugrenoveringar m.m.
 Offertförfrågan angående stugrenoveringar även lämnad till
Hofterups glasmästeri. CB håller i denna kontakt.
 Tidigare har offertfrågan gått till byggare som KP har kontakt med.
 Beslut: Gemensamt för dessa är att offerterna skall vara inne
senast 2016-07-01.
 Förra mötet beslutades även att CB skall ta in offert/kolla
kostnaden för ny belysning på nedre planen.
§8
Sponsring av Lomma-ekipage deltagande i SM.
Vi har i år en del ekipage som har eller är på väg att kvalificera sig till årets
SM i olika discipliner. Lomma har en tradition att ge dessa ekipage ett
bidrag för resorna till och från SM. Ekipage ger internt en sporre till andra
medlemmar och externt god PR för klubben.
Beslut: Styrelsen beslutade att ge ett resebidrag på max 1000 kronor till
Lomma-ekipage som representerar Lomma BK vid SM i någon av de
discipliner som arrangeras av SBK eller SAgiK. Varje enskild deltagare
lämnar själv in ansökan till klubbens kassör. Blankett finns på hemsidan.
§9
Rapporter
HUK - KP.
Alla kurser avslutade.
MH - CB.
Inget att rapportera.
Agility - IB.
Stor uppslutning på träningstävlingen även många ungdomar glädjande
nog.
TK - JD
Inget att rapportera.
Rally - KP.
Inget att rapportera.
Fogderi - JA.
Gräsklippningen igång.
LHU - AS.
Inget att rapportera.
Köket - AS.
Inget att rapportera.
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Hemsidan - AS.
Inget att rapportera.
Styrelsen - AS.
Inget att rapportera.
§10
Ekonomisk rapport - CW
 Flyter på bra.
 Avveckling av vårt plusgiro på sikt. Ha kvar det hela 2016 och
därefter bara ha Bankgiro. CW föreslår att vi på allt material där
det finns avvecklar Postgirot. Viktigt inför höstens kurser.
 Nytt mobilt bredband (Telia) till klubben inköpt. Finns i
kassaskåpet tror jag (KP och Helene vet bättre).
 KP har även köpt en ny kopiator som står på kontoret. Om man
märker att färgen börjar ta slut och man byter kassett är det
viktigt att man direkt beställer en ny, gärna två, så vi alltid har på
lager!
§11
Övrigt
Inget att ta upp.
§12
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir tisdagen 2/8 kl. 19.00 i klubbstugan.
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Karin Permskog
Justerare

Styrelsemöte 2016-05-03

Ingrid Borg Vogel
Justerare
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