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Protokoll Styrelsemöte 

Lomma 2021-05-10 
 

Närvarande:  

Filip Ertzinger FE 

Jan Andersson JA 

Jeanette Dahlberg JD  

Jenny Fridh JF 

Jane Askfelt JAT 

Eva Pehrsson EP 

Monika Thulin Dahlander MT 

Marina Elenmo ME 

Lämnat förhinder:  

Rose-Marie Palmgren RP 

Frånvarande:  

LHU representanter 

 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Ett speciellt välkomnande av vår nya kassör Eva Pehrsson. 
 

§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 2021-04-13 godkändes och lades till 

handlingarna. Genomgång av uppdragen. 
 

§5 

Inkommande skrivelser 

JF har fått skrivelse angående område för Nosework.  

Uppdrag: JF tar fram förslag. Se Bilaga 1. 
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§6 

Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser  

§7 

Rapporter 

 HUK  

 Se Bilaga 2. 
   
 Fogderiet 

Förslag har inkommit att sätta upp grindar för att hindra en massa 
obehörig trafik. Dessutom har vi som vanligt dom som använder vårt 
område för rastning av sina hundar. Styrelsen diskuterade grindar vid 
stora infarten och mindre grind vid lilla infarten i bortre kanten av 
området. Enligt FE får vi nu inhägna området. 
Uppdrag: FE kollar vad detta kan kosta. 

 
 Agility  
 Bilaga 3.  

MH  

Bilaga 4. 

 

TK inkl. Nosework 

Bilaga 5. 
 

Hemsidan. 

Ingen rapport. 

LHU 

 Verksamheten f.n. pausad.  

 Uppdrag: FE kollar lite hur läget är just nu. 

 

Köket 

Relevanta inköp gjorda. 

 

Styrelsen 

 Digitala årsmötet avklarat och protokoll erhållet från SKK. Visar sig att 

 det var ungefär lika många deltagare som på vanligt årsmöte. Efter  

 konstituerande möte är vi nu full styrelse igen. 
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§9 

Ekonomisk rapport. 

Av någon anledning, troligen att någon rotat i vår brevlåda, har en del elräkningar förfallit till 

betalning. Nytt lås på brevlådan. FE har gått igenom detta och reglerat allt. 

Ny kassör Eva Pehrsson . 

 

§10 

Covid-19 

Fortlöpande info från SBK/SKK 

 
 

§11 

Övrigt 

Inget övrigt. 

 

§12 

Nästa styrelsemöten 

FE återkommer med nytt möte. 

 

§13 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

Lomma som ovan. 

 

Vid protokollet: 

 

Jan Andersson 

Sekreterare 

 

Filip Ertzinger    

Ordförande  

 

Jeanette Dahlberg  Marina Elenmo  

Justerare   Justerare 
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Bilaga 1 
2021-05-06 

Skrivelse till styrelsen ang nose work område på klubbens mark 

Vi som tränar nose work undrar om vi inte kan få ha en hörna någonstans ute på området där vi kan 

bygga upp ett sökområde med tex lastpallar, tegelstenar och lite annat material som kan stå framme 

och ute hela tiden 

Vi har ju gott om mark på klubben och vi är många som tränar nose work, klubben har även kurser i 

nose work så området kommer även nyttjas för dessa , och vi behöver inte så stort område, det 

räcker med typ 20-30 kvm 

Med vänlig hälsning 

Ylva Dahlgren Bengtsson 

Bilaga 2. 
Vi har tillsammans med Agility bestämt att från och med nu ingår även Agilitys kurser och 

instruktörer i HUK. (Agility sköter fortsatt sin egen kursadministration dvs kommunikation med 

hemsida, anmälningar samt deltagarlistor till Studiefrämjandet) 

Instruktörerna är informerade om styrelsebeslutet om ny ersättning om 2000 kr per år för egen 

kurs/utbildning. Samt att det gäller för instruktörer som är aktiva och haft minst en kurs under året. 

Kusraktivitet just nu 

1 RallyLydnad fortsättning 

1 NoseWork grund 

Agility har kört en kurs samt provapåaktiviterer i nya hundsporten Hoopers 

Svårt att få instruktörer att vilja dra igång valp och grundlydnadskurser. Finns också begränsningar 

från SKK om hur de får ske om vi håller kurs vilket eventuellt också påverkar viljan att dra igång. 

 

Vi kommer senast till hösten att behöva hitta en ny HUK-ansvarig som är villig att ta det övergripande 

ansvaret för kursadministration och mail bevakning i klubben då undertecknad inte längre mäktar 

med detta och att Sigrid som varit ett ovärderligt administrativt stöd avsagt sig detta pga hälsoskäl. 

Undertecknad kommer fortsatt att vara aktiv som instruktör och finnas som ett bollplank och stöd 

i  arbetet för den som tar över. 

HUK gnm Monika Thulin 

2021-05-10 
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Bilaga 3. 
 
- De två agilitykurserna är i full gång, två ggr kvar 
- Inbjudan på väg ut till tre onsdagskvällar med agility/clearround under juni månad 
 
- Tre tillfällen med Hoopers utmaningar under maj månad, fulltecknat! (Hann inte ens komma ut på 
henmsidan) 
- Ny introduktion Hoopers 5 juni, fulltecknad! 
 
Hoopers-hinder beställda och på väg in, vissa delar "restade" men kommer in under maj månad 
Hoopersen kommer att förvaras på lämplig plats i skjulet eller vad man ska kalla det :-) 
 
Svenska Hoopersklubben har aviserat att det kommer att komma ut en svensk digital 
instruktörsutbildning - denna är både jag och Karin intresserade av att gå. 
 
Med vänlig hälsning / Ingrid och Karin 
 
Bilaga 4 
 
Vid halvårsskiftet kommer vi att ha genomfört 10 st MH. 
Allt flyter på fint - många mail inkommer från tacksamma och glada deltagare :-) 
 
från Mentalkommittén 
 
Conny och Ingrid 
 
Bilaga 5 
 
Ang nw 
Noseworkgruppen har önskat ett område på klubben till att rigga för utomhussök med exempelvis 
lastpallar, tegelstenar och dylikt. 
Området bakom klubbstugorna gavs som förslag och nw-gruppen ska ta fram förslag på åtgärder 
samt kostnader för detta.  
 
Tk-info 
Jag och Helene ska träffas torsdag v 20 för överlämning av nycklar samt genomgång av rutiner. 
Distriktet har fått info om att jag är ny kontaktperson. 
 
Något jag missat? 
Hälsn Jenny 

 
 


