Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll Styrelsemöte
Lomma 2017-04-04
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Filip Ertzinger FE
Cecilia Wendt CW
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
Frånvarande:
LHU representanter
Jessica Carling JC
Adjungerad
Yvonne Rosberg
§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 RP och
ME.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2017-03-07 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
a) Disriktets ordförande konferens
AS deltager
b) Statuter KM Lydnad
c) Statuter KM bruks
d) Statuter KM rallylydnad
Beslut: För ovanstående tre punkter gäller att styrelsen godkänner med
förändringen att villkor för deltagande skall vara som statuterna för
rallylydnad för samtliga. Statuterna skall tas upp på kommande
medlemsmöte för slutligt beslut.
e) Kongressen 2018
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Inbjudan till alla lokalavdelningar att få deltaga till en kostnad av 4000:- .
Instruktörsutbildning Nose work.
Styrelsen finner det väldigt intressant att skicka någon till detta. Beslut:
Delegeras till HUK för handläggning.
g) Motioner Kongressen
AS gick igenom de motioner som kommer att tas upp på kongressen. T.ex.
föreslås specialsök att bli ny tävlingsgren inom SBK.
h) Anskaffande av ny rutin för kursinskrivningar.
Beslut: På förslag från FE (HUK) behåller vi nuvarande rutin.
f)

§6
Utgående skrivelser
Inga skrivelser har gått ut.
§7
Rapporter
HUK - FE
 Studiefrämjande sponsrar s.k. ”beach-flagga” med klubbens logga om
dom också får ha sin logga. Beslut: HUK ombesörjer detta.
 Kurser flyter på som planerat.
FE avviker från mötet.
MH
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
Agility
Inget att rapportera.
Aktiviteter enligt årets verksamhetsplan.
TK – Yvonne Rosberg



Fortfarande ingen lösning på marken inför hösten spårtävling. Vi
avvaktar beslut från Revinge.
 Planeringen inför kommande söktävling i full gång.
 Inför kommande år behöver vi förtydliga våra regler för
funktionärsåtagande. Beslut: RK och TK sätter sig i möte för att hitta
lösning. Ev. får vi banta på våra arrangemang.
RK - ME.
Önskemål om inköp av nya skyltar samt hyllor i förrådet att förvara material
på.
Beslut: RK tar fram kostnadsförslag för allt som behövs.
Fogderi – JA/AS.





JA kollar igen med Conny Borg när belysningen blir klar.
Kvarstår för Hofterups glasmästeri att byta ljusarmaturer taket i
stugan.
Kvarstår även för Hofterups glasmästeri att fixa taggarna till lås.
SH har förgäves försökt komma i kontakt med kommunens
kontaktperson för att få fixat kaninhålorna. Försöken fortsätter.
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 Städdag 20/4. Uppstädning plus en del målning planeras.
LHU - AS.
 Årsmötet avklarat
 AS hjälper till med utbildning i föreningsteknik.
Köket - ME.



Undersöker inköp av IKEA muggar . Kollar möjligheten att få någon
form av logga.
 AS kollar kontakten Tina (LHU) angående inskaffande av
engångsmuggar.
Hemsidan - JA.
 Inget att rapportera
Styrelsen - AS.
 AS deltog på distriktets årsmöte där även Elisabeth Montén fick pris och
utmärkelse som distriktsmästare i sök.
 Medlemsmöte 26/4. Speciell aktivitet blir veterinärer.
§8
Ekonomisk rapport
 Ekonomiska läget ser bra ut.
 Stor eloge utdelas från styrelsen till arrangörerna av SWDI som går
mycket bra.
§11
Övrigt
Inget togs upp.
§12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2017-05-02 kl. 18.00 (OBS! tiden).
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande
Rose-Marie Palmgren
Justerare

Marina Elenmo
Justerare
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