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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2015-05-12 

 

Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 

Sten Henning SH 

Lena Hodder LH 
Jan Andersson JA 

Jeanette Dahlberg JD 

 

Lämnat förhinder:  

Karin Permskog KP 

Conny Borg CB 
Marie Staberg MS 

Rose-Marie Palmgren RP 

Ingrid Borg Vogel IB 

 

Frånvarande:  

 
 

§1 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§2 

Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes SH. 

JA valdes till sekreterare i MS frånvaro. 

 

§3 

Dagordningen 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

 

§4 

Föregående 

Mötesprotokoll  

Eftersom föregående protokoll inte var klart så beslutades att justera 

detta vid nästa styrelsemöte tillsammans med dagens. 
 

§5 

Inkomna skrivelser  

- Kallelse till distriktsmöte. Ingen från styrelsen har möjlighet att 

deltaga denna gång. 

 
- Meddelande från ridklubben angående aktivitetsdag där dom gärna 

ser att vi också har aktiviteter på vår plan. 

Beslut. Styrelsen beslöt att överlämna denna förfrågan till LHU. 
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§6 
Rapporter 

 

HUK KP:   

 - Kurserna har gått bra och närmar sig avslut. 

 

TK JD: 

- Söktävlingen gick bra. Domare och tävlande nöjda. Tog lite lång tid 
vilket får funderas på till nästa gång. 

- Två tävlingar i Juni, Lydnad och Appell. 

- Söker fortfarande fler deltagare till TS. Kollar i träningsgrupper 

m.m. 

- Tre medlemmar i TK som fördelat TK:s uppgifter mellan sig. 

 - Sammankallande (från 15-04-16 Yvonne) 
 - Tävlingsansvarig (från 15-04-16 Yvonne) 

- Sekreteriatansvarig (från 15-04-16 ingen direkt men 

Yvonne håller lite koll) 

 - Markansvarig (från 15-04-16 Erik) 

 - Materiel ansvarig (från 15-04-16 Pia) 

 - Priser- och Grattis-ansvarig (från 15-04-16 Pia) 
- Vi ansöker om 4 tävlingar till nästa år. Rallylydnad fortfarande lite 

vid sidan av. 

- KM 2015 blir den 25:e Oktober.  

 

 

MK IB : 

 - 150412 Genomfört korning med full täckning av deltagare + 
 exteriörbeskrivning schäfer  

- 150416 Deltog Conny och Ingrid i distriktets mentalmöte (plats 

Lomma BK) för att diskutera framtidens mentaltest/korning  

 -150502 Genomfört Uppfödar MH  

 -150510 Genomfört Uppfödar MH 

 
Fogderiet JA: 

- Trappan oljad och blomsterröret målat. 

- Städdag genomförd. Flertalet av punkterna på listan blev 

genomförda vilket är glädjande. 

- Gräsklipparen servad och schema för klippning klart. Vi har inte 

lyckats få tag i en fjärde medlem till klippningen. Klarar det på tre 

men ser gärna en till. 
- Har påmint Janne om de uppgifter han tagit på sig, bl.a. spegeln. 

- Kanske skall vi ta kontakt med kommunen angående lite 

upprensning av träd och buskage runt stuga och område. 

 

Agility IB: 

 - 150425 Väl genomförd agilitytävling - allt flöt på bra! Mycket bra 
 sammansvetsat samarbete med Svedala BK  

 - Kurserna i full gång, gemensam avslutning 1.6  

 - 150519 tre klubbs tävling, plats Lomma 
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LHU KG: 
- Ingen rapport. 

 

Köket AS:  

 - Allt löper som det ska.  

 

Hemsidan AS: 

 - Funkar bra. 
 

Styrelsen AS:  

 - Välkomstbrev att skicka ut till nya medlemmar klart. 

 - Beslut. Hyreskontrakt med LHU beslutades. 

- Det uteblivna medlemsmötet i April skall hållas 8 September istället     

beroende på att vi enligt stadgarna måste ha tre medlemsmöten 
varav ett är årsmötet. 

 

Ekonomisk rapport LH: 

- Bedömningen är att vi ligger bra till.  

- F.n. har vi för mycket kontanter liggande p.g.a. att bankerna blir 

mer restriktiva att hantera dessa. Vi behöver rutin för hur vi skall 
hantera kontanter. 

 

§7 

Övrigt  

 Beslut. Instruktörer och beslutade funktionärer skall få klubbtröjor. 

 

§8 
Mötets avslutande 

- Nytt möte 2/6. 

- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Lomma som ovan. 
 

Vid protokollet: 

 

 

Jan Andersson 

Sekreterare 

 
 

Anna-Kari Sahlqvist                             Sten Henning 

Ordförande                                      Justerare 


