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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2016-12-14
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Karin Permskog KP
Conny Borg CB
Cecilia Wendt CW
Marina Elenmo ME
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Lämnat förhinder:
Ingrid Borg Vogel IB
Jeanette Dahlberg JD
Frånvarande:
LHU representanter
§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 CB och
ME.
§4 Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2016-11-01 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5 Ekonomisk rapport.
Utskickad till deltagarna före mötet.
§6 SKK omorganisation
AS informerade från mötet angående omorganisationen. Det råder stor
osäkerhet hur den kommer att påverka SBK och våra lokalavdelningar. Senaste
informationen från SBK är att förslaget i nuvarande form inte godkänns av SBK.
Fortsättning följer.
§7 Stugreparationerna
Året lider mot sitt slut då alla kontrakterade reparationer skall vara avklarade
enligt kontrakt. Det som styrelsen ser är kvar att göra är:
 Yttre inklädning av en del de nya fönstren
 Utrensning av gammalt/överblivet byggnadsmaterial från LHU stugan.
 Lilla fönstret vid köket.
Beslut:
 Tillägg att fönstret på baksidan av köket måste bytas
 Diskmaskin skall installeras.
 CB kontaktar Janne och elektriker angående de kvarvarande punkterna,
tillägget och diskmaskinen.

Styrelsemöte 2016-12-14

Sid1

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

§8 Årsmötet
Årsmötet blir fredagen 17/2 2017.
Styrelsen bjuder på lättare mat på de som anmäler sig till detta. Alla
medlemmar är välkomna att deltaga.
Påminnelse om anmälan av championat lägges ut. IB fixar priserna för detta.
CB kollar utdelning av förtjänsttecken.
JA ser till att kallelse kommer ut på hemsidan och FB.
§9 Barometerpoäng agility.
Årets resultat av agilitybarometern från officiella tävlingar är klart.
Enligt Lomma BKs hemsida finns det bonuspoäng för inofficiella tävlingar KM,
DM och SM.
KM ska då ge 3p för vinnare av KM, 2p för 2:a placerad och 1p för 3:e plac.
KM i Agility utförs i tre storleksklasser (S, M, L) där en klubbmästare utses,
varav inga 2:a plac eller 3:e plac utses. Tävlande som anmäler sina poäng till
barometern hävdar sin rättighet till bonuspoäng för 2:a och 3:e placeringar
eftersom det står på hemsidan.
Beslut:
Beslutas att klubbmästare agility tilldelas 3 p. samt att övriga deltagare agility
vid KM 2016 utses som 2:a placerade och tilldelas vars 2p.
Styrelsen uppdrar åt agilitykommittén, tävlingskommittén och
rallylydnadskommittén att tillsammans inför 2017 diskutera och uppdatera
reglerna för barometern.
§11 Övrigt
Den nystartade Rally kommittén vill kunna köpa in nya skyltar.
Beslut: Styrelsen godkänner inköpet.
§12m Nästa styrelsemöte
AS återkommer med datum.
§13 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Conny Borg

Marina Elenmo

Justerare

Justerarare
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