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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2016-09-06 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 
Jan Andersson JA 
Sten Henning SH 
Rose-Marie Palmgren RP 
Ingrid Borg Vogel IB 
Karin Permskog KP 
Conny Borg CB 
Jeanette Dahlberg JD 
Vera Sandell VS - LHU representant 

Lämnat förhinder:  
Cecilia Wendt CW 
Marina Elenmo ME 

Frånvarande:  
 
§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 JD. 

§4 
Föregående Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 2016-08-16 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
§5 Ekonomisk rapport. 

P.g.a. sommaruppehåll har inga större förändringar skett i det ekonomiska 
läget. 
 

§6 Inkomna skrivelser  
Inga inkomna skrivelser. 

§9 
Utgående skrivelser  

Inga utgående skrivelser.§10 
Rapporter 
 HUK - KP. 

Kurserna har startat upp 
MH – CB 
Snart slut på årets planerade tester. CB informerade om de fortsatta 
turerna inom SBK och SKK avseende mentaltester. Möte för beslut skall 
snart hållas. 
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Agility - IB. 
Kurserna igång. Planering pågår för fullt inför tävlingen tillsammans med 
Svedala. Mycket bra samarbete. 
TK - JD 

 Problem att få tag i tillräckligt många funktionärer till vår 
spårtävling. Det ordnade sig i slutändan. 

 Inför kommande säsong kommer TK att göra en inventering av 
tillgången till funktionärer i klubben. Kanske har vi för många 
tävlingar i förhållande till tillgången. 

 Möte med tävlingsledare och tävlingssekreterare för att diskutera 
bl.a. detta. 

 Lagt in brukstävlingarna i SBK-tävling för 2017. Lydnaden ska 
man inte lägga in förrän beslut är taget om vilka regler som gäller 
för 2017. 

 Klubbmästerskapet är den 19 november och vi har nu domarna 
klara, 
Lydnad, Yvonne Sjöstrand 
Bruks, Ingvar Klang 
Rally, Leif Borgenlöv 
Sista anmälningsdagen är den 29 oktober och vi har möte den 31 
oktober då vi gör en inventering och planerar förhoppningsvis ett 
KM eller i värsta fall ställer in. 
Styrelsen kommentar: Styrelsen anser att vi måste göra vad vi 
kan för att informera och uppmärksamma våra tävlingsekipage på 
KM:et så att vi kan få deltagare. 

 Tävlingsledarkonferens i lydnad den 29-30 oktober och bruks den 
11 december. 

 
Rally - KP. 
Förslag till regler KM rally presenterades för styrelsen. 
Beslut: Med ändringen att även tillåta löptikar att ställa upp sist så 
godkändes reglerna. 
 
Fogderi – JA/CB.  

 Agilitygänget har haft städ/fixningsdag. 

 CB och Christoffer Nilsson har lagat och justerat strålkastarna. 

 Klipparen kollad. 

 Högtryckastvätt bör inskaffas för rengöring av klipparen. 
Beslut: CB inskaffar en högtryckstvätt.  

 Jägare bör anlitas för att få bort eller minska ner antalet 
kaniner på planen. KP tar kontakt med jägare hon känner. 

 
LHU - VS. 

 Informerade kurser, ledarutbildningar och läger. 

 Problem med ekonomiska medel som just nu är låsta av 
enskilda individer. Situationen helt ohållbar och måste lösas. 
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Beslut: AS hjälper till för att få ordning på den uppkomna 
situationen. 

Köket - AS. 
Inget att rapportera. 
Hemsidan - AS. 
Vår webmaster Helene Jonsson föreslår att vi lägger ner medlemsbladet 
Uppnosat eftersom information som redan finns på hemsidan alt. FB 
sidan upprepas. Styrelsen föreslår att Uppnosat ersättas av ett 
nyhetsblad som ges ut då behovet uppstår. Ett sådant behov är efter 
årsmötet. 
Beslut: Frågan tas upp på kommande medlemsmöte.  
Styrelsen - AS. 
Medlemsmöte 13/10. 
Bl.a. skall punkterna om SBK:s och Lommas framtida visioner, 
nerläggning av Uppnosat och ny belysning upp. 

§11 
Övrigt  

 P.g.a. de väldigt dåliga stolparna på belysningen nedre planen 
(säkerhetsrisk) så har offert tagits in på ny belysning. CB 
presenterade offerten. Styrelsen är positiv till offerten. Dessutom 
bör den kompletteras med en stolpe till på huvudplanen. 
Beslut: Tas upp som en punkt för beslut på nästa styrelsemöte 
och information på medlemsmötet. 

 IB föreslår en rensning av skåpen i köket och att vi inskaffar 
porslin och diskmaskin. 
Beslut: Rensning av skåpen kan ske nu. Nytt porslin och 
diskmaskin budgeteras inför nästa år. 

§12 
Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir tisdagen 4/10 kl. 19.00 i klubbstugan. 
§13 
Mötets avslutande 

V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Lomma som ovan. 
Vid protokollet: 
 
Jan Andersson 
Sekreterare 
Anna-Kari Sahlqvist    
Ordförande     
     
Jeanette Dahlberg   Ingrid Borg Vogel  
Justerare    Justerare 
 
 


