Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-03-04
Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Karin Permskog KP
Jonna Berg JB
Conny Borg CB
Lena Hodder LH
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Kristina Gunnarsson KG

Lämnat förhinder:

Ingrid Borg Vogel IB
Jeanette Dahlberg JD

Frånvarande:

Sten Henning SH

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes JA.
§3
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

§4
Föregående
Mötesprotokoll

§5
Inkomna skrivelser

Föregående mötesprotokoll från den 14/2 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.

- Räddningsutbildning ”Sök- & miljökurs från Veberöds
brukshundklubb.
- IPO-VM 11/9 i Malmö. Vill låna våra planer några dagar i
anslutning till tävlingen, för att deltagare ska kunna träna. AK tar
kontakt med IPO-gänget.
- Kurser och föreläsningar med Anita Axelsson via
Studiefrämjandet.

§6
Rapporter
HUK

KP:
- Nytt koncept: på anmälan står inte vilken instruktör som ska hålla
i kursen. Det skrivs ut på hemsidan när kursen är fulltecknad.
- Vårens kurser: 2 valpkurser, 3 grundkurser, 1 förberedande
tävling, 1 tävlingslydnad, 1 rallylydnad, 1 spårintrohelg.

MK

CB:
- Första MH blir den 15 mars.

TK

AS:
- Söktävling den 16/3: 8 anmälda i elit, 5 anmälda i högre och 6
anmälda i lägre.

Fogderiet

CB:
- Yttertaket på LHU-stugan är färdigt. Allt invändigt arbete återstår
och det håller man på med.
- Belysningen på planen är fixad.
- CB tagit in offert, det kommer att kosta ca 6.000 kr för att hugga
ner träden. Vi kollar med Janne hur mycket hans kontakt ska ha för
samma arbete.

Agility

CB:
- Agilitytävling i slutet av april.
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LHU

KG:
- Kör nu en aktiveringskurs på måndagar med olika aktiviteter. 2
grupper: 1 grupp med deltagare i åldern 6-12 år, andra gruppen
med lite äldre deltagare. Stort intresse för LHU. Tanken är att starta
valpkurs och agilitykurs till hösten.

Ekonomisk rapport

LH:
- Ingen ekonomisk rapport vid detta möte pga att överlämning skett
mellan Anne och Lena först den 2/3.

§7
Övrigt

KP: Prima 4 you: här kan man gå in och välja vilka kläder man vill
att klubben ska ha, med tryck av logo. Tanken är att medlemmarna
själva ska gå in och beställa på hemsidan.
AS: ber Conny om en kopia på TV-inspelningen för att kunna visa
på medlemsmötet.
AS: Städdag torsdagen den 10/4. Klubben bjuder på grillad korv.
AS: Silkyterrierklubben betalar 2.500 kr för hyra av appellplan till
utställningen. Lomma-klubben står för köket. De får själva ta
kontakt med ridklubben och löparklubben ang parkeringen.

§8
Mötets avslutande
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jonna Berg
Sekreterare
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Jan Andersson
Justerare

