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ProtokolStyrelsemöte 

Lomma 2018-06-19 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Jessica Carling JC 

Rose-Marie Palmgren RP 

Monika Thulin Dahlander MT 

Marina Elenmo M 

 

Lämnat förhinder:  

Jonas Lind JL 

Katarina König Morin KK 

Jeanette Dahlberg JD 

 

Frånvarande:  

LHU representanter 

§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 ME och 

RP. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2018-05-08 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 

 Inga inkommande skrivelser. 

§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.     
 

§7 

Ansvarig medlemsregisterJC har tagit över ansvaret för medlemsregistret. Behöver lämplig 

behörighet till våra konton för att kunna kolla inbetalningar. Uppdrag: FE tar kontakt med vår 

bankkontakt för att får detta fixat. 
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§8 

Rutiner uthyrning av stuga och område. 

För att kunna uppfylla tidigare beslut om avgifter för uthyrning av stuga/område 

behövs rutiner. Beslut: FE samordnar bokningarna och ser till att kalendern 

uppdateras och att faktura skickas ut. 

§9 

Rapporter 

 HUK  

 Mycket förfrågningar om valpkurser. Måste balanseras mot våra 
möjligheter att erbjuda platser i fortsättningskurser. 

 Planering av höstens kurser påbörjad. 
 Utskick till instruktörer gjort för att kolla intresse. Endast en instruktör 

har hittills besvarat meddelandet. Diskuterades hur vi kan öka 
motivationen bland våra instruktörer som är så viktiga för vår 
verksamhet. 

 

MH  

 Flyter på enligt plan. Stor uppskattning från de som deltagit. 

Agility  

Sommaraktiviteter uppstartade. Varje onsdag sätts agilitybana upp för träning. 

TK  

Lydnadstävlingen 15 juni gick bra. 

Fogderi 

 Gräsklipparen återbördad efter en åtgärd av hydrauliken. 

 Skylten nere vid vägen. Uppdrag: RP kontaktar Blinkfyrar i Staffanstorp 

för att kolla tillverkning av ny skylt. 
 

LHU 

 Ingen representant. 

Köket 

ME kommer att upprätta fasta prislistor på de saker som erbjuds i köket. 

Hemsidan. 

 Inget att rapportera. 

Styrelsen 

 FE kommer att ombesörja ny avskjutning av kaniner. 

 MT har fått godkännande till införskaffande av hjärtstartare. 

 Nya taggar som fungerar har kommit. Beslut: 23/7 införes 
taggarna och koden kommer att försvinna. Meddelande kommer 
att skickas ut till medlemmarna. FE administrerar. 

 Fast internetuppkoppling. Uppdrag: FE kollar förutsättningar. 

 Några anbud har inkommit på altanbygget. 
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§10 

Ekonomisk rapport 

 Ekonomin ser bra ut. Ligger på ett något bättre resultat än motsvarande period 
förra året. 

 Swish. Beslut: Styrelsen beslutade att skaffa klubb Swish. Kommer att något 
påverka priserna i köket p.g.a. det transaktionspris vi måste betala. JL 
ombesörjer Swish. 

§11 

Upprustning skåp. 

Gruppen med KK som sammankallande skall ha möte 28/6. 

§12 

Övrigt 

Förslag har inkommit till T-shirts inför årets SM. Speciella till klubbens deltagare 

som skall delas ut kostnadsfritt. Andra tryck till övriga som vill ha mot betalning. 

Uppdrag: ME m.fl. kollar förutsättningar. 

§13 

Nästa styrelsemöten 

2018-08-07.  

§14 

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  Marina Elenmo  

Justerare   Justerare 

 

 

 


