Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2018-10-02
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Monika Thulin Dahlander MT
Jonas Lind JL
Lämnat förhinder:
Katarina König Morin KK
Jeanette Dahlberg JD
Jessica Carling JC
LHU representanter
Frånvarande:
Marina Elenmo ME
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes RP och
MT.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2018-09-04 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
JC avgår på egen begäran som ansvarig för medlemsregistret. Ny ansvarig
måste utses. Helene Jonsson har gått in för att tillfälligt täcka upp och jobba
ikapp registret.
Beslut: FE och JL sköter detta tills ny ansvarig har hittats. JA skickar ut mail till
medlemmarna och efterlyser ny ansvarig.
§6
Utgående skrivelser
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Inga utgående skrivelser.
§7
Rapporter
HUK
•
•
•

•
•

Alla kurser fulltecknade och lång kö med intresserade.
Vi har brist på egna instruktörer. Beslut: JA mailar till medlemmarna
och efterlyser personer som kan vara intresserade av att gå
instruktörsutbildning
Jobbar med att hitta avtalsinstruktörer. MT vill kunna justera
kursavgifterna då avtalsinstruktör används för att kurs i alla fall skall gå
jämnt upp ekonomiskt. Beslut: MT får justera kursavgifter då
avtalsinstruktör används.
MT vill gärna ha någon mer med i HUK för att hjälpa till med kommitténs
sysslor. Beslut: JA mailar till medlemmarna och efterlyser personer
som kan vara intresserade av att hjälpa MT.
MT kollar våra kursavgifter och jämför med närliggande klubbar.
Uppdrag: MT återkommer med förslag till förändrade kursavgifter.

Fogderi
• Problemet med vår klippare förhoppningsvis lokaliserat. Ny packning till
hydrauliken beställd och kommer att monteras.
• Nya skåp till klubbstugan för att ersätta en del av de gamla. Beslut: FE
samordnar invändig målning av klubbstugan och inskaffande av nya
skåp. Budgeten för detta beräknas till 9000:- .
Agility
• Möte bokat i kommittén till den 26 September blev tyvärr inställt nytt den
3/10.
• Inbjudan till KM utlagt.
• Den 20 September hade vi träningstävling i Lund med ett 20 tal ekipage.
Nästa tävling blir i Lomma den 13 Oktober som då även är avslutning på
årets tävlingar med stor prisutdelning och mat.
• Nu har vi en fungerande balans igen. Stort tack till Filip!
MH
•
•
•
•

Den 6 oktober har vi vårt sista MH för året, som vanligt fler anmälda än
vad vi kunde ta emot så några fick bli bortlottade.
Under året har vi arrangerat 7 MH, blandat för vår lokalklubb och för
uppfödare.
I december månad kommer vi att hålla ett planeringsmöte tillsammans
med Sjöbo BK, Tollarps BK inför verksamhetsåret 2019.
Vår plan är att fortsätta med att arrangera MH i ungefär samma
omfattning som tidigare. Det har redan inkommit flera förfrågningar från
uppfödare om MH 2019
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TK
•

Spårtävling elit 9 september genomförd.
o Det blev mycket jobb för att få till 8 elitspår i Fulltofta. Stort tack
till Mari Kjellkvist, Jessica Nyström, Roland Olsson och Katrin
Andersson för all tid ni la ner mycket tid i veckorna innan
tävlingen. (Undertecknad gjorde också en insats ☺ )
o Tävlingen blev lyckad och vi fick lovord från både domare och
tävlande. 5 ekipage följde med till klubben för att köra lydnaden
(2 ekipage valde själva att bryta, då de inte tyckte att resultatet
från spåret var tillräckligt bra!) De 3 ekipage som till slut
hamnade på pallen hade alla certpoäng. Vinnaren fick CERT
och dessutom förmodligen SM-poäng (596p).
o Maten uppskattades också mycket. I köket fanns AnnaKarin
Dahlstedt (från rallygruppen). Och så fick vi hjälp av Martina
Hansson (från lydnadsgruppen) att assistera domare på
lydnadsplanen och Lisa Montén (från sökgruppen) att köra ut
ekipagen till sina spår. Härligt när vi kan hjälpas åt ”över

gränserna”!
o

•

•

Helene Degerman gjorde sin 2:a praktiktjänstgöring som
tävlingsledare och kan nu titulera sig TL Sök och Spår. Stort
grattis från Lomma BK och speciellt TK!

Rallylydnad NKL+AKL dubbla klasser-21 oktober
o Anmälningstiden gick ut 30 sept. Vi har totalt 100 anmälningar.
o För ett år sedan hade det varit lite ynkligt, men om man tittar på
årets tävlingar i distriktet, så är det helt ok.
o Marina E. håller som bäst på med att tillsätta funktionärer på de
platser där de behövs.
o Domare: Filip E och Sofie R (båda från Lomma BK)
Skrivare: Lena K och Annelie L (båda från Lomma BK)
Köket: Eva K och Bent B (spårgruppen)
Sekretariat: Helene J + någon till
Det behövs också inkallare, hindervakter, löpare och ev.
parkeringsvakt. Men det verkar som om vi har tillräckligt med
resurser ☺
Klubbmästerskap Bruks, Lydnad och Rally
o Vi har gjort en omröstning i några grupper (TK, Spår, Sök och
Lydnad) vad gäller intresse för klubbmästerskap. Det verkar som
om det finns vad gäller Bruks och Rally ☺ Vår plan är alltså att
försöka anordna KM Rally och KM Bruks den 18 november.
Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.
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Hemsidan.
Inget att rapportera.
LHU
Inget att rapportera.
Köket
ME förslag till reglering av priser i köket för att balansera avgifterna för Swish.
Burkläsk/vatten

10 kr

Petflaska läsk/vatten

20 kr

Kexchoklad

10 kr

Små choklad

5 kr

Pinvinstång

5 kr

Kakor

10 kr

Torra kakor

5 kr

Kaffe

10 kr

Varm choklad

10 kr

Te

5 kr

Beslut: Styrelsen godkände prislistan som ME sätter upp vid köket,
Styrelsen
• Skylt om klubbens Swish uppsatt vid köket.
• Hjärtstartare uppsatt i köket. Viss utbildning kommer att ske. Eftersom
den är väldigt mycket självbeskrivande kan egentligen vem som helst
använda den om behov uppstår.
• Behov av nytt trådlöst wi-fi på klubben. Uppdrag: FE inskaffar ett
trådlöst system från Telia.
§8
Ekonomisk rapport
• Ekonomin ser bra ut. Ligger på i fas med motsvarande period förra året trots en
minskning av kurserna.
• JL önskar ha ett separat konto kopplat till Swish för att lättare ha koll på dessa
transaktioner. Beslut: Styrelsen beslutade att JL kan öppna nytt konto för detta
ändamål.
• JL meddelade att vår brevlåda är trasig. Uppdrag: JL inskaffar ny brevlåda och
sätter på plats.
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§9
Övrigt

•

Inkommen förfrågan från Sofie Boyström angående prov i Nosework.

o

Jag har fått veta att det finns ett intresse hos en del av kursarna att vi
arrangerar doftprov efter att höstens kurser har avslutats. Jag är även
godkänd doftprovsdomare och får döma ekipage som jag har haft på kurs om
tidtagaren är opartisk.
En ansökan måste vara SNWK tillhanda senast 2 månader innan tänkt
provtillfälle. Ansökningsavgift är 250 kr (betalas senast 10 dagar efter att man
ansökt om att arrangera), därefter kostar det 60 kr per ekipage i adminavgifter.
Arrangören ska bekosta mat och fika till funktionärer, samt resekostnader á
18,50 kr/mil.

Jag vill med detta mail bara kolla om det finns intresse från klubbens sida att
stå bakom denna idé. Om ja, berättar jag gärna mer om vad det skulle
innebära för klubbens del.
o Beslut: För att uppmuntra denna del av verksamheten (som fortfarande inte
ingår i SBK:s verksamhet) beslöt styrelsen att tillstyrka detta.
§10
Nästa styrelsemöten
2018-11-06 kl. 18.00 i klubbstugan.
§11
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jan Andersson
Sekreterare
Filip Ertzinger
Ordförande

Rose-Marie Palmgren
Justerare

Monika Thulin Dahlander
Justerare
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