Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

ProtokollStyrelsemöte
Lomma 2018-03-06
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Monika Thulin Dahlander MT
Rose-Marie Palmgren RP
Katarina König Morin KK
Jeanette Dahlberg JD
Marina Elenmo ME
Lämnat förhinder:
Jessica Carling JC
Jonas Lind
Frånvarande:
LHU representanter
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen efter några tillägg.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes JD och
RP.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2018-01-16 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser



Rapport från Marie Kjellkvist angående SWDI kurs/föreläsning. Lite svårare
denna gång att få full beläggning, men efter en del marknadsföring räknar
man nu med att det ekonomiskt går ihop.

§6
Uppdatering distriktskatalogen
JA har uppdaterat distriktskatalogen.
§7
Rapporter
HUK



Kurserna ute på hemsidan.
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Flera kurser fulltecknade. Utreder vilka möjligheter det finns att få igång
någon till. Främst beroende av tillgången på instruktörer. 5 reserver på
varje fulltecknad kurs.
Första kursen i nosework skall hållas. Väldigt stort intresse och väldigt
intressant och kul.

MH
Inget att rapportera.
Agility
 Johan Winberg har accepterat att ingå i kommitteen.
 Renovering av hinder har inte blivit klart än. Måste vara klart före
kursstarter. Ev. måste extern leverantör anlitas. Beslut: Styrelsen
beviljade ett anslag på 10 000 kronor för detta om man inte blir klar.
 Officiell tävling 28-29 April
3 domare bokade och tävlingen godkänd och öppen för anmälan.
Lördag 2 agility lopp och 1 hopp lopp i alla storlekar i klass 1. På
söndagen enkel hopp och agility i alla storlekar. All sponsring klar.
Nytt tävlingsmöte i tävlingsteamet kommer att hållas den 3 April.
Vi kommer att ha camping på området.
 På lördag den 10 Mars går anmälningstiden till ansökan till agilitykurs ut.
I år har vi fått sätta in en extra kurs till pga. att klass 2-3 kursen blivit så
många. Kurser att hållas på 4 olika nivåer.
Vi ändrar till 7 kursgånger samt 900 i pris, samma som övriga from
denna terminen.
 Instruktörsmöte måndag 12 Mars.
 Fixardag inför kursstart 18 Mars.
 Kurserna drar igång vecka 13.

TK (nu sammanslaget med RK)
Möte inom kort för att planera året.
Fogderi



LHU

Gräsklipparen finns nu hos reparatören.
Element i teorisalen i väntan på värmepump.
Matta lagd i hallen för att minska att skit dras in i stugan.

LHU stugan nu välstädad.
Köket
Inget att rapportera
Hemsidan.
Ny ansvarig för medlemsregistret efterlyses.
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Styrelsen
 Distriktets årsmöte 21 Mars. FE och JA deltar.
§8
Ekonomisk rapport
JL har skickat ut läget för närvarande. Överföringen från Cecilia klar. Slutbetalningen för
belysningen klar.
§9
Val av datum för medlemsmöten och städdagar
 Medlemsmöten 15 maj och 18 Oktober




Årsmöte 8 Februari 2019
Städdagar 24 April och 12 September kl. 18.00

§10
Övrigt






Fågel och smådjurskliniken Lomma
o Föredrag i samband med första medlemsmötet.
o Vaccinationskväll på klubben förslagsvis på klubben 25 April.
o Beslut: JD kontaktar och återkommer med besked.
Förslag om att ha hjärtstartare på klubben. Beslut: MT kollar bidrag från
Lions.
FE inför nu vid lämpligt tillfälle taggarna till klubbstugan.

§11
Nästa styrelsemöten
Klubben 2018-04-03 kl. 18.00
§13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ordförande

Jeanette Dahlberg
Justerare

Rose-Marie Palmgren
Justerare
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