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Protokoll Styrelsemöte Lomma 2019-03-05 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Monika Thulin Dahlander MT  

Jeanette Dahlberg JD  

Jonas Lind JL 

Rose-Marie Palmgren RP 

Marina Elenmo ME 

Jenny Fridh JF 

 

Lämnat förhinder:  

Katarina König Morin KK 

LHU representanter 

 

Frånvarande:  

§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 JD och 

RP. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2019-01-15 godkändes och lades till 

handlingarna. 
§5 

Inkommande skrivelser 

• Medlemsansvarig meddelar att flera av dom som önskar bli medlemmar har 
problem att hitta rätt info på hemsidan, samt att det skulle behöva framgå 
tydligare vilka konsekvenserna blir om man inte anger sina uppgifter i 
inbetalningen eller via mail. Önskar att instruktörerna är tydligare med kontroll 
av avgifter då vissa har betalat in efter avslutad kurs. 
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JD anser att instruktörerna belastas för mycket med alla kontroller som fortlöpande 

måste göras vid kurser avseende inbetalda kursavgifter, vaccinationsbevis m.m. Kan 

ta bort intresset för att hålla kurser. 

Uppdrag: HUK utreder hur detta skall kunna effektiviseras. Informerar även Agility 

kommittén att göra en översyn av rutinerna, 

• LHU ber om att få boka planen under påsklovet. HUK har flertalet kurser 
igång. Diskussion om hur vi i framtiden samt i frågan kan lösa ungdomarnas 
positivt ökande verksamhet.  
LHU har meddelat att Påsklovsaktiviteterna är inställda. 

Uppdrag: FE samtalar med LHU hur dom kan använda planen under normala 

aktiviteter. 

§6 

Utgående skrivelser 

• Regelremiss till agility 

• Svar på Falkenbergs BK utskick ang. förtjänsttecken  
      

§7 

Rapporter 

 HUK  

• Kurserna nästan fulltecknade. 

• Rutiner framtagna för bokning/avbokning av kurser. 

• Fortsätter att utnyttja avtalsinstruktörer.  
 

Fogderi 

• Nya ljusarmaturer uppsatta i stora rummet. 

• Nya eluttag i teorisalen för uppsättningen av projektor. 

• Nya eluttag på kansliet. 
 

Agility  

Kommittémöte kommer att hållas 4 Mars. 

Fortfarande saknas en tävlingsansvarig 

Kurser och instruktörer 

Instruktörsmöte hölls 190204 med interna samt inhyrda externa 

instruktörer. Arvode diskuterat och godkänt av FE. Avtal skall tas fram 

och skrivas.  

Detta innebär att agilityn kommer att kunna hålla 3 stycken kurser. Vi har 

just i skrivande stund en full grundkurs och nästintill full fortsättningskurs, 

och därför behov av externa instruktörer, eftersom det är för många 
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deltagare för att hålla kurs ensam av våra interna instruktörer. Dessutom 

kommer det att hållas en kurs på tävlingsnivå. 

Dessutom kommer vi eventuellt även att kunna erbjuda några/någon 

temakurser. Detta är dock inte beslutat i skrivande stund.  

Anmälningstiden för kurserna går ut den 8 Mars men redan nu är 

Grundkursen och Fortsättningskursen fulla. Dessutom siktar vi på att det 

kommer det att hållas en kurs på tävlingsnivå. Kursstart vecka 14 

MH  

 Ingen rapport. 
 

TK  

Helene Jonsson har gjort ett nytt försök att söka mark på Revingehed till 

vår spårtävling. Ansökan skickad till Fortifikationsverket. Andra klubbar i 

grannskapet har fått tillstånd. 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

Bjudit in FE till möte 17 Mars för att bl.a. diskutera utnyttjandet av 
planen. 

  

Köket 

Inköp av nya varor inför kommande kursstarter. 

Styrelsen 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att inköpa nya möbler till stora 

rummet. Dessutom behövs en del nya utemöbler. Uppdrag: FE tar fram 

förslag till nästa styrelsemöte. 

§8 

Ekonomisk rapport 

Nu i början av året överstiger utgifterna inkomsterna främst p.g.a. att kurserna inte 

kommit igång. 

§9 

Medlemsmöten samt städdagar 

Medlemsmöten 16/5 och 17/10 kl.18.00 i klubbstugan. 

Städdagar 9/4 och 10/9 med början 17.00. 

Årsmöte 2020 13/2 kl.18.30 i klubbstugan 

Kallelser skickas ut separat för dessa aktiviteter. 
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§10 

Övrigt 

Inget att ta upp 
 

§11 

Nästa styrelsemöten 

2019-04-02 kl. Klubben kl. 18.00.  
 

§12 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson 

Sekreterare 
 

Filip Ertzinger    

Ordförande     

     

 

Jeanette Dahlberg  Rose-Marie Palmgren  

Justerare   Justerare 

 

 

 


