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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2020-05-26 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Marina Elenmo ME 

Jeanette Dahlberg JD  

Monika Thulin Dahlander MT  

Jenny Fridh JF 

Jane Askfelt JAT 

Lämnat förhinder:  

Rose-Marie Palmgren RP 

Jonas Lind JL 

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 

JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2020-04-07 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 

Inkommande skrivelser 

Anvisningar angående Covid-19 från SBK 

§6 

Utgående skrivelser 

Inga inkomna skrivelser   
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§7 

Rapporter 

 HUK  

• Kurserna avslutade 

• Jättetryck på valpkurser. Håller på med planering för att kunna 
tillgodose så många som möjligt. Någon form av valpkurser 
kommer att hållas under sommaren. 

   

 Fogderi 

• Gräsklipparen inte servad än. FE varit i kontakt med firman som 
lovat fixa inom kort. 

• En del buskar behöver tuktas en del, framförallt vid materialboden 
och agility containern.  Uppdrag: RP kontaktar kommunen 
angående detta. 

• Dags att fixa kaninhålorna igen. Olika förslag diskuterades. 
Uppdrag: FE kontaktar i första hand grannen som har en 
vägskrapa och kollar om han kan göra en insats. Kanske han 
även kan skrapa av vår infartsväg. 

  

Agility  

Bilaga 3 

MH  

Bilaga 4 
TK  

Bilaga 2 

 

Nosework. 

• Inköp av visst material. 

• Tävling planerad. Återkommer med datum, En månad före tävling 
får ingen NW-träning förekomma på klubben. Uppdrag: JF 
informerar ut till medlemmar på lämpligt sätt. 

 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

 Ingen rapport 

 

Köket 

ME Kommer endast göra inköp i mycket begränsad omfattning. Till 

 tävlingar kommer inköp att ske. 
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Styrelsen 

Inget att rapportera. 
 

§8 

Ekonomisk rapport 

• Bilaga 1. 

• Faktura angående Icloud är inget någon känner till. Beslut: Styrelsen 
beslutade att detta är inget vi skall betala. 

• Nytt system, Stripe, för tävlingar och anmälningsavgifter. Systemet kräver att 
varje klubb anmäler sig till systemet och anger en del uppgifter. Uppdrag: JL 
anmäler Lomma BK till systemet. 

§9 

Covid-19 

FE gick igenom dom anvisningar och regler som gäller för närvarande. Uppdateras 

fortlöpande på SBK:s hemsida. Uppdrag: JA lägger ut det på vår FB sida. 
 

§10 

Övrigt 

Lomma kommun har presenterat förslag till ny detaljplan 2020. Eftersom en del tycks 

gälla det område vi är lokaliserat på så måste vi informera oss och tycka till. 

Uppdrag: FE kollar detta. 

 

§11 

Nästa styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte beslutades till 2020-06-16 kl. 18.00 klubbstugan. 

 

§12 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson   Filip Ertzinger 

Sekreterare    Ordförande 

 

Marina Elenmo    Jeanette Dahlberg  

Justerare    Justerare 
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Bilaga 2 

 
 Rapport från Tävlingskommittén 2020-05-17  
Inställda tävlingar 2020-04-26 Sök EKL 2020-05-30 Rally dubblerad NKL/FKL/AKL Flyttade tävlingar 
Lydnadstävling alla klasser flyttad från 2020-04-05 till 2020-09-20  
Ny tävling 2020-07-01 Rallytävling dubblerad NKL+FKL (Kvällstävling) Domare och skrivare är ”klara”. 
Vi gör planering så att vi inte överstiger 50 personer inklusive funktionärer. Klubbstugan stängd för 
alla utom för funktionärer. Fika/grill utomhus. Inga supportrar äger tillträde till klubben, endast 
tävlande och funktionärer. (Allt detta kommer att klargöras i Inbjudan/PM som läggs ut på SBK-
tävling.)  
År 2021 Vi har ansökt om bruks- och lydnadstävlingar 2021-04-11: Lydnad alla klasser 2021-09-12: 
Spår HKL 2021-09-26: Sök Elitklass  
2020-05-17 Tävlingskommittén Helene 

Hej, 
 
Har ni pratat om detta nya online-system? 
 
Det skulle underlätta för både kassör, TK och tävlande. Just nu när betalning endast sker via BG, så är det 
mycket jobb med att kolla betalningar och skulle det bli aktuellt med återbetalningar, så får ju kassören 
extra jobb. 
 
Tacksam om ni tar upp detta om Stripe på styrelsemötet ikväll. 
 
Med vänlig hälsning 
Lomma Brukshundklubb 
Tävlingskommittén  

 
 Rallytävling 1 juli 2020 – NKL+FKL Dubblerad  
- I dagsläget (25/5) har vi totalt 72 anmälda – vilket betyder 35 personer när man tar hänsyn till 
dubbelförare.  

- Vi ska minimera antalet funktionärer – 2 domare, 2 skrivare, 1 hindervakt, 2 i sekretariat, 2 i 
”köket”. Alltså inga inkallare eller löpare. (Totalt 9-10 funkisar alltså).  

- Klubbstugan stängd för tävlande – endast funktionärer har tillträde  

- Skylt utanför toaletten att man köar utomhus om det är upptaget där inne.  

- Avprickning sker på listor som vi placerar utomhus  

- Försäljning av fika sker utomhus (hoppas det inte regnar!!!)  

- Prisutdelning arrangeras så att domare endast läser upp resultat och de tävlande får hämta 
protokoll och ev. priser som vi lägger ut på ett bord en bit ifrån domare.  

- Fotografering på prispall sker en-och-en och sen ”Fotoshoppar” vi ☺  
 
Vi har 2 alternativ vad gäller anmälningar  
1. Vi lottar så att det är totalt 40 personer (d v s ca 80 anmälningar)  
2. Eller så låter vi alla vara med. ALLA är då ca 20 FKL + 30 FKL (totalt 100 anmälningar)  
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Vi samlar FKL först och kör deras 2 tävlingar plus prisutdelningar innan vi samlar NKL. (Detta innebär 
2 banvandringar per klass). Har gjort en snabb koll och om det skulle bli 20 stycken FKL-ekipage, så 
kan vi samla NKL-ekipagen tidigast 19:10. Om NKL-ekipagen är 30 stycken, så är vi klara för 
prisutdelning ca 21:00.  
Övrigt  
I PM kommer att anges att tillträde till klubbstugan inte är tillåtet, att vi ska hålla fysisk distans och 
att om man känner sig krasslig, så ska man avanmäla sig och får då anmälningsavgiften återbetald 
(ev. med avdrag för 20 kronor i adm.avgift.).  
2020-05-25 TK/Helene 

Bilaga 3 

för er info har jag planerat 5 träningstillfällen i sommar för agilityintresserade. 
Har därför bett webbmastern lägga ut nedanstående text på hemsidan 
 

ÖPPNA TRÄNINGSTILLFÄLLEN AGILITY I SOMMAR! 

 Nedanstående datum träffas vi som vill träna agility tillsammans. 

Vid varje tillfälle har jag med mig en bana som vi bygger gemensamt med våra tävlingshinder. 

Varannan gång blir det en hoppbana och varannan en agilitybana. 

Svårighetsgraden på banorna blir lätt öppenklass. 

 Maila mig om du vill delta – blir vi färre än 4 ställs tillfället in: ingrid.borgvogel@gmail.com 

 Datum: 16 juni (hopp), 30 juni (agility), 14 juli (hopp), 28 juli (agility), 11 augusti (hopp) 

Alla tillfällen kl 18.30 

 Hoppas vi ses! 
 
Jag hoppas att det ska skapa ett intresse så att vi får deltagare till den kurs jag planerar att hålla i höst. 
 
Med vänlig hälsning / Ingrid 
 

Bilaga 4 
 
Uppdaterad rapport från mentalkommittén. 
 
Med anledning av SKK/SBKs ändrade rekommendationer startar vi nu upp vår MH-verksamhet igen med 
start den 28 juni. Eftersom det från början var ett uppfödar-MH och uppfödaren har deltagare från hela 
Sverige och även utomlands bad hon om att få flytta fram MH:t till våren 2021. Därför har vi nu bjudit in 
deltagare från Skåne och de med max 2 tim restid att anmäla sig. 
 
Tyvärr ännu inget brevsvar från SBK på det svarsbrev som sände in till dem. 
 
Med vänlig hälsning 
Ingrid och Conny 
 

 


