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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2016-02-01
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Conny Borg CB
Karin Permskog KP
Ingrid Borg Vogel IB
Sten Henning SH
Lena Hodder LH
Rose-Marie Palmgren RP
Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
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 IB.
Till sekreterare valdes JA
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 12/1 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
 Inbjudan till Distriktets årsmöte 9/3. Ny styrelse efter vårt årsmöte
anmäler deltagare.
 Årsmöte studiefrämjandet 30/3 i Höör.
 Utbildning tävlingsledare. Delegerad till TK.
 Arrangör för SM i bruks och IPO 2017.
 Serra klubben önskar hyra klubb/plan för sitt årsmöte 5/3 från kl.
11.00. Beslut: styrelsen tillstyrker detta. Webansvarig uppdaterar
kalendern på hemsidan.
§6
Utgående skrivelser
 Lokal verksamhetsredogörelse skickad till SBK centralt.
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§7
Årsmöteshandlingar.
 Genomgång av verksamhetsberättelse. Godkändes efter vissa
justeringar. AS skickar ut.
 Genomgång av verksamhetsplan. Godkändes efter vissa
justeringar. AS skickar ut.
 Budget 2016 klar.
§8
Rapporter
HUK - KP.
Problem att mobilisera tillräckligt med instruktörer. Blir tvingade att lämna
återbud till en hel del anmälningar. Detta problem måste tas upp under
året för diskussion och hitta åtgärder.
MH - CB.
Inget nytt att rapportera.
Agility - IB.
 160118 - instruktörsmöte agility. Det kommer att bli fyra kurser
(grund, forts, förberedande tävling och tävling) i vår med 2
instruktörer i varje.
 Katarina König Morin har tagit fram ett anmälnings-webbformulär
till kurserna med svarsmeddelande till anmälarens mail. Kursstart
v.13 och 14.
 Fixardag kl. 10.00 160305.
 160125 tävlingsmöte med Svedala BK - planering i full gång inför
vår off. tävling den 23/4. Alla anmälningar samt själva tävlingen
kommer att köras i det nya tävlingsprogrammet SAgiKtävling.
Tävlingen skall köras online, CB har köpt ett mobilt modem + att vi
har en gammal "dong" som vi kan använda. Vi kommer i god tid att
köra en "träningstävling" så att vi ser att allt fungerar tävlingsdagen.
 Oxie BK har hoppat av träningstävlingarna som vi har tillsammans
med Lund. Lomma och Lund kommer att fortsätta och datum
inplanerade.
TK.
Inget att rapportera.
Rally - KP.
Inget att rapportera.
Fogderi - CB.
 Ny kontakt med utförare för att få rättat upp lutande lyktstolpe.
 Skall kolla några strålkastare som inte fungerar.
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LHU - AS.
En del byte av individer i styrelsen men verksamheten planeras precis
som tidigare.
Köket - AS.
En del inköp inför kommande aktiviteter klara.
Hemsidan - AS.
Alla väldigt nöjda med utvecklingen av ny hemsida. Önskemål till
webansvarig att vår SBK logga skall finnas på sidan på lämpligt ställe.
Styrelsen - AS.
 AS och JA kollar så att valberednings arbete blir klart till årsmötet.
 Mat och priser klart inför årsmötet.
 RP fixar blommor plus diverse andra inköp till årsmötet.
§9
Ekonomi



Styrelsen fastställer budgeten för 2016.
LH har rapporterat domare-arvoden till skatteverket. Hon skickar ut
dessa till respektive verksamhet som anlitat domare som sedan
skickar vidare enskilt till dessa.

§10
Övrigt
Inget togs upp.
§11
Mötets avslutande
 Nästa möte fastställs av den kommande styrelsen.
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande
Ingrid Borg Vogel
Justerare

