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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2020-12-08 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Jeanette Dahlberg JD  

Jenny Fridh JF 

Monika Thulin Dahlander MT 

Rose-Marie Palmgren RP 

Marina Elenmo ME 

Jane Askfelt JAT 

Lämnat förhinder:  

Jonas Lind JL 

Frånvarande:  

LHU representanter 

 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna till telefonmöte 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 2020-11-16 godkändes och lades till 

handlingarna. Genomgång av uppdragen. 

§5 

Inkommande skrivelser 

Information om att vissa hundgrenar är att betrakta som frisksport och kan ge bidrag. 

§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 
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§7 

Rapporter 

 HUK  
 Inget att rapportera. 

  
 Fogderiet 
 FE har kollat med en del firmor angående utbyte av tidigare nämnda 
 dörrar. Ingen tar på sig något före jul/nyår. Några av dom kommer att 
 återkomma. Dörren till ungdomarna läggs en sten framför just nu för att 
 den inte skall flyga upp av sig själv. Stort behov av byte. Uppdrag: FE 
 sätter en temporär bygel med hänglås. FE har fixat låset på 
 toalettdörren. 
 
 Agility  
 Ingen rapport 

MH  

Ingen rapport 

TK  

Ingen rapport 

Nosework 

Inget att rapportera 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

Verksamheten f.n. pausad.  

Beslut: Styrelsen beslutade att efterskänka hyran för LHU året ut.  

 

Köket 

Ingen rapport. 

 

Styrelsen 

 Diskussion kring hur vi hanterar kommande årsmöte. FE informerade om 

 system som tillhandahålls av SKK där man kan hålla ett interaktivt 

 årsmöte. I stort går det ut på att handlingar, val m.m. läggs ut i systemet 

 för medlemmar att läsa. Sedan kan medlemmarna svara ja eller nej där 

 svar krävs. Uppdrag: FE kollar mer kring detta och återkommer. En 

 kostnad för systemet tillkommer. 
  
§8 

Ekonomisk rapport 

 Bilaga 1 
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§9 

Covid-19 

Fortlöpande info från SBK/SKK 

 

§10 

Förvaring på planen. 

Containrar finns till salu. Uppdrag: RP kollar med kommunen om bygglov behövs för 

att placera en på klubbens område. FE skickar information till RP 

Vi avvaktar med att planera rivandet av gamla materialboden tills vi vet mera om hur 

vi får fortsätta på området. 
 

§11 

Övrigt 

Kaninerna har återkommit till planen☹. FE ombesörjer avskjutning och medel att 

strö ut. 

ME har inköpt en kärra att transportera saker runt på området. 

 

§12 

Nästa styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte beslutades till 2021-01-12 telefonmöte. 

§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson   Filip Ertzinger 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

 

Jenny Fridh  Marina Elenmo  

Justerare  Justerare 

 

Bilaga1 
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