Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2016-04-05
Närvarande:
Jan Andersson JA
Conny Borg CB
Sten Henning SH
Cecilia Wendt CW
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Frånvarande:
Representant LHU
§1
Mötet öppnas
Vice 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
JD.
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2016-03-01 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
Kommentarer:
I frågan om jorden som erbjudits från en golfklubb till oss så har
kommunen klargjort att man vill ha provsvar på jorden innan den får
användas på vårt område. Styrelsen måste ha besked från kommunen
vilken typ av prov kommunen kräver.
Beslut: KP mailar kommunen och frågar efter deras krav på prov.
Mailkonversationen delas till styrelsen.
§5
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
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§6
Utgående skrivelser
Kommande utgående skrivelse angående instruktörsutbildning för Filip
Ertzinger.
Beslut: Styrelsen rekommenderar Filip Ertzinger till Instruktörsutbildning
allmänlydnad.
§7
Medlemsmötet 13/4
Då ordförande AS skall närvara på distriktets ordförandekonferens
samma dag så tar v. ordförande CB hand om vårt medlemsmöte. Utöver
en del information till medlemmarna så uppkom inga speciella punkter att
ta upp på medlemsmötet.
§8
Begäran offert klubbstugan.
JA, CB och KP träffas 17.45 den 13/4 för att gå igenom det som måste
göras på klubbstugan. Detta bildar underlag för offert till utförare.
§9
Spegel.
KP har tagit fram lämpligt alternativ för spegel till klubben. Pris och
material väldigt attraktivt.
Beslut: KP beställer fyra speglar.
§10
Rapporter
HUK - KP.
Kurserna i full gång.
Valpkurs
Grundlydnad
Rally
Förberedande tävling
Studiecirkel rally
MH - CB.
MT på lördags.
MH på söndag.
Agility - IB.
 Uppstartsmiddag för ett 15-tal agilityaktiva på Lomma BK
 From v.13 startar fyra kurser – grundkurs, fortsättningskurs,
förberedande tävlingskurs och tävlingskurs.
 Två nyutbildade A1-instruktörer: Frida Nilsson och Johan Winberg.
 Lördagen den 23 april håller Lomma BK tillsammans med Svedala
BK en officiell agilitytävling klass 1 och 2 samt dubbel Ho2, plats
Lomma. Tävlingsledare är Christopher Nilsson och 650 anmälda
(!).
 Träningstävlingar tillsammans med Lunds BK.
 Nya inköp: gunga, stödben, nya mattor och lim samt tunnelhållare.
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TK - JD
 Den 11/4 har TK möte med den nya bemanningen som består av
Yvonne Rosberg, Lena Hodder, Elisabeth Montén o Pia Sindahl.
 Då ska en sammanställning över synen på KM göras. Den kommer
att presenteras på medlemsmötet.
 TK missade att dela ut 3 priser på årsmötet. Pristagarna är
kontaktade, priserna kommer att delas ut inom kort.
 TK kommer snart med förslag på datum för tävlingar 2017.
 Fr.o.m. 2017 är det nya regler för tävling. Det måste vara
auktoriserad TL som dirigerar klass 2 o 3. Det rekommenderas
även för klass 1.
 Helen Degerman är anmäld till utbildning TL Bruks.
Malin Elving, Martina Hansson, Lena Hodder samt Janette är
anmälda till utbildning TL Lydnad.
Troligtvis kursstart i oktober.

Rally - KP.
Tävling i Maj. Sponsorer fixade.
Fogderi - CB.
Nya belysningsstolpar behövs på nedre planen.
Beslut: CB tar in offert för att vi skall få grepp över kostnaden. Tanken är
två rejäla stolpar med två armaturer på varje.
LHU - AS.
Inget att rapportera. Verkar vara brist på ledare. Styrelsen föreslår att AS
kontaktar LHU för att kolla hur deras verksamhet funkar.
Köket - KP.
KP har köpt in en hel del kakor. Behövs mer inköp inför kommande
aktiviteter. ME tar på sig att hjälpa till med köket.
Hemsidan - AS.
Helene Jonsson fortsätter utvecklingen av hemsidan. Ser bra ut.
Styrelsen - AS.
Inget att rapportera.

§11
Ekonomisk rapport - CW
 CW har justerat uppställningen i bokföringsprogrammet. Vi
kommer att uppleva en bättre sammaställing av inkomster och
utgifter.
 Faktura från kommunen har anlänt.
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CW föreslår att Helene Jonsson får begränsad åtkomst till klubbens
konto för att underlätta koll av medlemsavgifter. Beslut: Styrelsen
beslutar att ge Helene Jonsson begränsad åtkomst (se men inte
röra) tillgång till klubbens konto.
CW föreslår att klubben har ett VISA kort (avgiftsfritt) som kan
användas vid tävlingar och liknande. Beslut: Styrelsen beslutade
att CW får i uppdrag att ta ut ett VISA kort och fixa lämpliga
arrangemang för att hantera det på ett säkert sätt.
IB föreslår att klubben skaffar SWICH funktion för att underlätta
t.ex. försäljning i köket m.m. Beslut: CW får i uppdrag att
undersöka förutsättningarna och om det verkar ok fixa det.

§12
Övrigt




CB föreslår att vi inhägnar mer och sätter grind vid inkörsel.
Anledningen är att många icke medlemmar kör in med bilar och
utnyttjar planen för rastning av barn och hundar. Bl.a. användes
agilityhindren som lekplats. Styrelsen lite oenig hur vi skall komma
tillrätta med detta och inte alla ville utöka inhägnandet. Frågan får
tas upp på kommande styrelsemöte. Alla får fundera på lämpliga
åtgärder.
KP har tidigare meddelat att hon inte kommer att hålla i HUK nästa
år och kommer även att avgå från styrelsen. Hon tog nu upp frågan
om insatser för att hitta lämpliga kandidater som ersättare. Alla får
hjälpa till att hitta ersättare och på kort sikt kommer vi att sätta in en
uppmaning på hemsida och FB sida.

§13
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir Tisdagen 3/5 kl. 19.00.
§14
Mötets avslutande
V. ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare
Conny Borg
V. ordförande

Jeanette Dahlberg
Justerare
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