Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Medlemsmöte Lomma 2015-10-08
Deltagare 30 medlemmar
§1
Mötet öppnas
Ordförande Anna-Kari Sahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat
§2
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Lena Westin och Monika Pfeiffer.
§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
Fogderiet Conny Borg
 Brandvarnare uppsatta i stugorna
 Brandsläckare uppsatta i stugorna
 Ny belysningsstolpe uppsatt i bortre änden av agility planen.
 Ny toalettstol monterad på damernas toalett
 Ny vägg och fönster på toalettbyggnadens gavel

Fler saker finns att åtgärda under resten av året.
Styrelsen

Anna-Kari Sahlqvist
 Anna-Kari har representerat klubben på distriktsmöte. Där framkom
bl.a. att det troligen inte blir något av med Lantbruksverkets förslag till
krav på hundburar i bilar.
 Distriktsmötet gav en eloge för hanterandet av uppletandet på SM.

Inga mer rapporter p.g.a. efterföljande aktivitet med Jan Gyllensten. Mötesdeltagarna gavs
dock möjlighet att fritt ställa frågor om klubbens aktiviteter till samtliga kommittéer.
§7
Ekonomisk rapport
Lena Hodder
 Allt redovisat per den siste september.
 Kostnadsläget mycket bra. Till en del beroende på att vi detta år
slipper betala arrende till Lomma Kommun.
 Just nu har vi ett överskott att jämföra med ett budgeterat underskott
för hela året. Det finns dock fortfarande aktiviteter kvar med
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underhållet av stugor.
§8
Inkomna skrivelser
 Från Lunds Brukshundklubb angående att medlemar i Lund blivit
avvisade från Lommas område. Detta är generellt fel att avvisa SBK
medlemmar från en lokalavdelnings område. Anna-Kari gick igenom
det som gäller och som finns att läsa på vår hemsida. Hon besvarar
skrivelsen.
 Klagomål från en boende i området angående skjutande i Furet vid
tester. Vi har tillstånd att skjuta vid dessa tillfällen och Anna-Kari
besvarar skrivelsen.
 Skrivelse från medlem angående olika behandling av olika typer av
medlemar i Lomma BK. Det finns klar beskrivning av de olika
medlemsformer som finns inom SBK på SBK hemsida. Bl.a. existerar
inte uttrycket ”delmedlem” längre. Eftersom detta berör bl.a. statuterna
för vårt KM så uppdrogs åt styrelsen att gå igenom dessa och
återkomma med förslag.
§9
Övrigt
 Fråga om det går att ändra tidsinställningen för när man kan tända
belysningen på planen. Detta är ett gammalt önskemål som vi måste
försöka åtgärda. Alla överens om att man bör kunna tända
belysningen från t.ex. 16.00. Den enhet som styr detta installerades av
vår tidigare kassör Stig Linke och vi har inte lyckats få honom att kolla
detta. Styrelsen försöker hitta lämplig kompetens alt. någon sätter sig
in i hur man gör och får det åtgärdat.
§10
Mötets avslutande
Odförande Anna-Kari Sahlqvist tackade de närvarande medlemmarna
för visat intresse och avslutade mötet.
Eftermötet vidtog en mycket uppskattad föreläsning av Jan Gyllensten. Han gick igenom
de två områdena Aggressioner respektive Lek och Kamplust.
Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Monika Pfeiffer
Justerare

Lena Westin
Justerar
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