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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2015-12-01 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 
Jan Andersson JA 
Jeanette Dahlberg JD 
Conny Borg CB 
Karin Permskog KP 
Ingrid Borg Vogel IB 
Sten Henning SH 
Rose-Marie Palmgren RP 
 
 

Lämnat förhinder:  
Lena Hodder LH 
Marie Staberg MS 
Sofia Ekberg (LHU) SE 
 
 

Frånvarande:  
 
 
 
§1 
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 

 
§2 
Dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
 

 
§3 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes JD och IB. 
Till sekreterare valdes JA i MS frånvaro 
 

 
§4 
Föregående 
Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 3/11 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
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§5 
Inkomna skrivelser  

 Inbjudan från Lomma Kommun att delta på ett informationsmöte 
angående ensamkommande flyktingbarn. Styrelsen beslutade att 
vi inte deltar på detta eftersom det inte har någon anknytning till vår 
verksamhet. 

 
 
§6 
Utgående skrivelser  

 Inget 
   
 
§7 
Upphandling av ny hemsida och inköp av dator.  

 AS har pratat med Helene Jonsson som i princip tycker det verkar 
bra. Hon har börjat bygga ny hemsida och återkommer om behov 
för inköp enligt föregående protokoll finns. 

 CB får i uppdrag att inköpa en ny dator plus skrivare. 

 CB får i uppdrag att säga upp vår nuvarande USB internet med 
Tele2 och vårt telefonabonnemang med Telia. 

 CB får i uppdrag att upphandla ADSL abonnemang, lämpligt 
modem och lämplig trådlös router.  

 
§8 
Rapporter 
 
HUK KP: Inget nytt. 
  
 
 
MH CB:  

Inget nytt.  
 
 
Agility CB:  
 Inget nytt. 
 
 
TK JD:  

Yvonne Rosberg har kollat lämplig minnesgåva till champions under året 
att dela ut på årsmötet. IB får i uppdrag att kolla kostnaden för gåva enligt 
förslag från Yvonne. 

 
 



                                                               Lomma brukshundklubb 
                                                                                              
Org. nr. 846003-0011  

 
 

 

Rally KP: Inget nytt. 
 
 
Fogderiet CB:  

Inget har hörts från Hofterups glasmästeri angående de reparationer vi 
tidigare beslutat och firman tagit sig på att utföra. Nästa år kommer vi att 
gå ut med offertförfrågan till andra. 

 
 
LHU AS: Inget nytt. 
 
Köket AS: Inget nytt. 
 
Hemsidan AS: 

Se ovan. 
 

 
 
 
Styrelsen AS:  

 Vi avvaktar med samarbetet med Fågel och smådjurskliniken. 

 Klagomål har kommit på tiden det tar att få arvoden utbetalda från 
klubben. AS tar upp frågan på nästa distriktmöte som är årsmötet. 
Rutinerna för detta tas också upp med ny kassör som väljes på 
vårt årsmöte. 

 
 
Ekonomisk rapport LH: 

 Ekonomisk rapport utskickad inför mötet. 
 
 
§9 
Övrigt  

 Statuter för våra KM klara att föreläggas årsmötet för beslut. 

 Problem med en del större kaninhål på planen. AS tar upp frågan 
med LHU att dom kan kontakta kommunen om att få hjälp med 
förbättring av planen. 

 
 
§10 
Mötets avslutande 

 Nästa styrelsemöte 2016-01-12. Mötet kommer då att handla om 
förberedelser inför årsmötet i form av verksamhetsberättelser, 
verksamhetsplan, resultatrapport för 2015 samt budget för 2016. 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Lomma som ovan. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Jan Andersson 
Sekreterare 
 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist                                                    
Ordförande 
 
 
 
Jeanette Dahlberg     Ingrid Borg Vogel 
Justerare     Justerare 
 
 


