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Protokoll 
Medlemsmöte 

Lomma 2015-09-08 
 
Deltagare 16 medlemmar 
 
§1 
Mötet öppnas 

Ordförande Anna-Kari Sahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat 
Till sekreterare valdes Jan Andersson. 

§2 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes Lena Westin och Ingrid Borg Vogel. 
§3 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av medlemmarna. 
§4 
Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst 
§5 
Föregående mötesprotokoll  

Mötesprotokoll från senaste medlemsmöte godkändes och lades till 
handlingarna 

§6 
Rapporter 
 
HUK  Karin Permskog 

 3 valpkurser 

 1 grundkurs 

 1 fortsättning tävlingslydnad 

 1 rally lydnad 

 Ev. kommer en fortsättning spår att startas 
 
TK  Yvonne Rosberg 

 Kväll med Anna-Kerstin Svensson ”Hur tänker domaren i 
brukset” 17/9 på gång. Se hemsidan. 

 Träningstävlingar med 5 klubbar två gånger om året planeras. 

 Elit spår 13/9 

 Lydnad alla klasser 11/10 

 Nästa år planerar man att ta med rally lydnad på KM 

 KM tillsammans med agility 25 oktober. 
MH  Ingrid Borg Vogel 

 Rullar på enligt plan. 

 Återstår tre tester att genomföra under året 

 Önskemål om t.ex. rasspecifika tester tas emot och hanteras då 
planerna för nästa år läggs upp. 
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Agility  Ingrid Borg Vogel 

 Kurser fulltecknade. 

 16.9 tre klubbs tävling, plats Lomma 

 3.10 off. agilitytävling klass 1 o 2, plats Svedala 

 KM 25 Oktober tillsammans med TK. 
 
Fogderiet  Jan Andersson  

 Löpande underhåll fortgår 

 Städdagen före medlemsmötet 
 
Köket  Anna-Kari Sahlqvist  

 Förrådet kommer att kollas och kompletteras inför kursstarterna. 
 
LHU  Anna-Kari Sahlqvist  

 Aktivitetsdag på Storegård planeras 

 Uppvisning tillsammans med Agility kommitteen  

 Glädjande stor aktivitet 
 
Hemsidan  Anna-Kari Sahlqvist 

 Helene Jonsson fixar och uppdaterar på ett jättebra sätt. 
Uppskattas! 

 Sidan behöver en grundläggande genomgång för att underlätta 
löpande underhåll och uppdateringar.  

 
Styrelsen  Anna-Kari Sahlqvist 

 Nästa medlemsmöte 8 Oktober. Efter mötet blir det föreläsning 
av Jan Gyllensten. 

 Diskussion kring ev. läger nästa år. Förslag kom om ett ställe 
Hishult. Styrelsen kommer att kolla och återkomma. 

 Hyresavtalet parter mellan oss och LHU är undertecknat av 
bägge parter 

 Vår kassör Lena Hodder som sköter vår ekonomi på ett ypperligt 
sätt kommer dessvärre att sluta efter detta året. Namn på 
lämpliga och villiga personer mottages gärna av styrelsen och 
valberedningen. 

 Vår sekreterare Marie Staberg har tvingats avsäga sig sitt 
uppdrag av personliga själ. Styrelsen hanterar detta på bästa sätt 
under resten av året. 

 Gaveln på toalettbyggnaden med tillhörande fönster upprustade 

 Det andra fönstret på toalettbyggnaden behöver också bytas 

 Spegeln är utlovad inom fyra veckor 

 Nya nycklar till låset kommer att beställas. På sikt kommer det 
troligen att bli kodlås. 

 De nuvarande korten kommer att nollställas. Ny aktivering 
kommer att behövas. 

 Conny Borg fixar nya brandsläckare, brandvarnare och 
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brandfiltar. 

 Conny Borg ser till att nya väggen på toaletthuset blir målat. 

 Diskussion kring en ev. altan. Detta är ett gammalt önskemål för 
alla. Styrelsen anser att man just nu måste fokusera på 
upprustning av stugan, vilket mötet godkände. Kanske får vi 
starta en speciell arbetsgrupp för altanen för att få fram 
kostnader och andra insatser. Styrelsen kommer på något sätt 
att jobba vidare med frågan. 

 
§7 
Ekonomisk rapport 

Anna-Kari Sahlqvist i Lena Hodders frånvaro 

 Lite frågor uppstod kring fondernas avveckling och hur mycket 
pengar som finns kvar efter avsatta medel till reparationer. Anna-
Kari besvarade frågorna efter bästa förmåga men en 
noggrannare information av detta får göras på nästa 
medlemsmöte av kassören. Det som dock kunde fastställas var 
att ekonomin är god. 

§8 
Inkomna skrivelser 
 SBK info nr1. Se vidare på SBK hemsida.  
 
§9 
Övrigt  

 På SM Bruks/IPO i Malmö gjorde ett gäng tjejer från Lomma en 
utmärkt insats i Uppletandet, lydnad Spårgruppen och 
figurerande i sökgruppen. Se mer på vår FB-sida. Styrelsen 
tackar alla för insatsen. Som en extra knorr lyckades man samla 
in 2700:- till barncancerfonden. 

 För årets luciafirande ansvarar i år spårgruppen. 
§10 
Mötets avslutande 
 Odförande Anna-Kari Sahlqvist tackade de närvarande medlemmarna  
 för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Lomma som ovan. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Jan Andersson    Anna-Kari Sahlqvist                                                    
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Ingrid Vogel     Lena Westin 
Justerare     Justerare 


