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Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2018-09-04
Närvarande:
Filip Ertzinger FE
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Monika Thulin Dahlander MT
Marina Elenmo ME
Jeanette Dahlberg JD
Lämnat förhinder:
Jonas Lind JL
Katarina König Morin KK
Jessica Carling JC
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
MT.
§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2018-08-13 godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Inkommande skrivelser
Inga inkommande skrivelser.
§6
Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
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§7
Rapporter
HUK

•
•
•
•

Alla kurser fulltecknade
För att underlätta hanteringen av kurser så behövs ett annorlunda
upplägg på vår hemsida. Uppdrag: MT tar upp detta med Helene
Jonsson.
Jobbar med att hitta avtalsinstruktörer.
Önskemål att bjuda in lämplig föreläsare för i första hand våra
instruktörer. Beslut: Ok .

Fogderi
• Fortfarande vissa problem med vår klippare. Servicefirman kommer ut
om några dagar för att kolla vad som behöver göras och komma med
uppskattad kostnad. Styrelsens åsikt är att vi är beredda att underhålla
klipparen ett tag till eftersom vi inte kan köpa en ny liknande klippare
med våra resurser. Ev. tar vi in synpunkter från fler servicefirmor.
• Skylten nere vid vägen uppsatt.
• Eftersom vi ofta (speciellt på dagtid) får besök på planen av icke
medlemmar och ibland även deras bilar, behövs en tydlig skylt vid
infarten. Beslut: JA kommer med förslag till text och kontaktar Annelie
Jönsson med en förfrågan om att fixa skylten.
• FE håller på med dörren till LHU stugan.
• Kontakten på stugan för att tända belysningen krånglar troligen
beroende på väta i samband med regn. Uppdrag: FE fixar ny kontakt
och ett lämpligt skydd för väta.
Agility
• Möte bokat i kommittén till den 26 September. Inbjudan till KM i agility
kommer att gå ut i dagarna.
• Utbildning
2 stycken kurser har startat med sammanlagt 18 deltagare.
Tävlingsgruppen är också igång med 9 stycken deltagare. Grundkurs
hade vi tyvärr för få deltagare till för att hålla i höst.
• Träningstävling i agility
Den 21 Augusti deltog 24 stycken ekipage på träningstävlingen i
underbart väder. Nästa tävling blir i Lund i slutet på September.
•

Barometern
Vi har 18 stycken som rapporterar till Barometern och poängen i år är
oerhört höga. Många duktiga ekipage ute och tävlar i agility i Lomma
BK:s namn.

•

Conny Borg har utsetts till sammankallande i UG mental i SBK.
Styrelsen gratulerar till detta och önskar Conny all framgång i sitt

MH
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•

arbete.
Lomma har 2017 varit den mest aktiva lokalklubben i MH.
Styrelsen tackar MH gruppen för sina utmärkta och högt
uppskattade aktiviteter.

TK

•

•

Spårtävling kommande helg. Lite problem med att få fram
funktionärer. TK jobbar med förslag för att uppmuntra att
medlemmar ställer sig till förfogande som funktionärer vid
tävlingar.
21/ 10 Rallytävling.

Hemsidan
Se punkt under HUK.
LHU

•
•

Sommarläger på klubben med många deltagare.
Efter detta inkom skrivelse från en förälder att det i slutet av lägret
kommit inkörande några bilar i hög fart trots att planen var bokad
och att det sprang runt barn och lösa hundar på området.
Styrelsens kommentar: Eftersom klubbområdet var uthyrt till LHU
ansvarar dom själva för ordningen och säkerheten. Det vi kan göra är
att informera alla om de parkeringsregler som gäller inne på
klubbområdet och att körande med bil in på området skall ske med
största försiktighet.

Köket
ME förslag till reglering av priser i köket för att balansera avgifterna för Swish.
Burkläsk/vatten
Petflaska läsk/vatten
Kexchoklad
Små choklad
Pinvinstång
Kakor
Torra kakor
Kaffe
Varm choklad
Te
Tas på nästa styrelsemöte.

10 kr
20 kr
10 kr
5 kr
5 kr
10 kr
5 kr
10 kr
10 kr
5 kr

Styrelsen
Styrelsen tackar alla våra deltagare på årets SM i Ronneby som tillika var 100
års firande för SBK:s tillkomst. Deltagarna gjorde mycket god reklam för
Lomma BK. Bästa resultatet av Lommaekipagen gjorde Kenneth Jönsson med
Imsa som blev fyra i Bruks sök. En utomordentlig prestation!
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Bästa hejarklack vann Lomma med bred marginal 😊.
§8
Ekonomisk rapport

•
•

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

§9
Övrigt

•
•
•

Medlemsmöte 18/10. I samband med detta inbjudes Fågel och
Smådjurskliniken att informera om akutsjukvård.
Vaccinationskväll skall planeras.
Städdag 12/9. Uppdrag: JA beställer container för perioden 12/9 – 19/9.

§10
Nästa styrelsemöten
2018-10-02.
§11
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

Monika Thulin Dahlander
Justerare
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