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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2020-06-16 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Jeanette Dahlberg JD  

Monika Thulin Dahlander MT  

Jane Askfelt JAT 

Jonas Lind JL 

 

Lämnat förhinder:  

Rose-Marie Palmgren RP 

Jenny Fridh JF 

Marina Elenmo ME 

Frånvarande:  

LHU representanter 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg på utgående skrivelser. 

§3 

Val av 

Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll förutom ordförande och sekreterare valdes MT och 

JD. 

§4 

Föregående Mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 2020-05-26 godkändes och lades till 

handlingarna. Genomgång av uppdragen. 

§5 

Inkommande skrivelser 

• Nya regler angående Corona från SKK. 

• Dispens från SBK angående antalet startande. Bilaga 2. 
§6 

Utgående skrivelser 

FE har författat ett bra svar till kommunen angående nya översiktsplanen. Skickat till 

kommunen.   
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§7 

Rapporter 

 HUK  

• Inget nytt att rapportera. Fortsatt hårt tryck på valpkurser. 
   

 Fogderi 

• Gräsklipparen skall nu vara vid god vigör och återbördad till 
klubben. 

• RP har försökt kontakta kommunen angående rensning i 
växtligheten. Har fått kontakt och process pågår att planera för 
åtgärder. 

• Kaninhålorna inte åtgärdade än men FE har vissa kontakter som 
kanske kan hjälpa till.  

Agility  

Inget att rapportera. 

MH  

Inget att rapportera. 
TK  

Inget att rapportera. 

Nosework. 

Information angående förutsättningar för tävlingen utskickad. Avser 

förbud att träna NW på klubben en månad före tävlingen. 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

Ingen rapport 

Köket 

Inget att rapportera. 

Styrelsen 

Inget att rapportera. 

§8 

Ekonomisk rapport 

• Bilaga 1. 

• Trots minskade inkomster p.g.a. coronan så står det hyggligt till med 
ekonomin. Främst tack vare minskade kostnader. 

 
§9 

Covid-19 

Uppdrag: FE ombesörjer inköp av handsprit. 
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§10 

Övrigt 

• JAT föreslår att vi rutinmässigt går igenom utdelade uppdrag vid genomgång 
av föregående protokoll. Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

• Fråga uppkom hur det ligger till med beställning av klubbkläder. Tydligen 
verkar länken inte funka, Uppdrag: JD kollar med Helene Jonsson hur det 
står till. 

§11 

Nästa styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte beslutades till 2020-09-01 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  

  

 

 

Monika Thulin Dahlander  Jeanette Dahlberg  

Justerare    Justerare 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK 

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får 

överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal 

arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen.  

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och 

stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att 

genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man 

skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till 

emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 

personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan 

efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK.  

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om 

snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för 

att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur 

riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver.  
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