Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-06-04
Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Jonna Berg JB
Ingrid Borg Vogel IB
Conny Borg CB
Lena Hodder LH
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP

Lämnat förhinder:

Karin Permskog KP
Jan Andersson JA
Jeanette Dahlberg JD

Frånvarande:
Adjungerade:

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningens
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes IB.
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§4
Dagordningens
Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen den 4/6-2014.

§5
Inkomna skrivelser
a) Fritidsförvaltningen Lomma. De vill ha verksamhetsberättelse med
ekonomisk berättelse gällande de 2 sista åren. Viktigt för oss att veta att de inte får
investera i egendom som kommunen inte äger. Kultur- och fritidschefen Sven-Åke
Leinerud slutar och efterträds först i augusti. Ak har bett honom att förmedla
kontakt med efterträdaren.
b) SBK Malmö. Saknar bland annat protokoll från Skånedistriktets
Försvarsmaktsgrupps möten. De senaste finns på hemsidan daterat 15/4-2013.
Regionens kontaktperson har inte informerat om när/var DM skall genomföras.
DM patrullhund 2014 hittas endast via sida med domaruppdrag, finns ej i SBK
tävling. Malmö ifrågasätter hur de ska kunna vara sammankallande i region 2 när
de inte får någon info från distriket. Framförhållning och info önskas. De behöver
inte arrangera DM!
c) Skyddskonferens i Sölvesborg. 28 deltagare och samtliga besvarade enkäten.
Bra upplägg, låg rätt i tiden, bra diskussioner som gav samsyn på bedömning,
utmärkta lokaliteter. Träffen borde ske vartannat år, önskvärt vore mer
svårbedömda ekipage.

§6
Utgående skrivelser
a) Agility: styrelsen skickar in skrivelse till Agilityklubben med kopia till SKK.
b) Lomma Fritidsförvaltningen: vi har fått svar från nina friberg på
Räddningstjänst Syd angående räddningsområdet. Vi kommer framöver inte
att ha tillgång till området och nycklarna måste lämnas tillbaka.
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§7
Rapporter
1. HUK: Kurserna är avslutade.
2. MH: rullar på. Ska hålla ett uppfödar-MH den 15/6.
3. Agility:
- hade avslutning den 3/6. Jättetrevligt trots regn!
- Har snart fått in alla uppgifterna från den gemensamma tävlingen.
Återkommer till LH med summa som ska utbetalas till Svedala bk.
- Studiefrämjandet kommer att köpa in tidtagarutrustning som vi kan låna.
- Sammanställer artikel till Uppnosat som handlar om hur man tävlar I Agility.
4. TK: håller lydnadstävling den 8/6.
5. Fogderiet:
- KP gör en projektplan för byggandet av staket runt planen.
- Gräsklippningen fungerar jättebra.
- Latrintunnor är uppsatta på planen.
6. LHU:
- Har haft avslutning på sina kurser.
- Finns stort intresse för kurser till hösten.
7. Köket 8. Hemsidan 9. Styrelsen
a) Facebook. Privatsidor som skapas på Facebook av medlemmar får inte heta
Lomma bk. Går bra med “Lomma” i namnet om man utesluter “bk”.
b) Klubbens pistoler. Behörighetslistan måste uppdateras. Vi måste kartlägga hur
många pistoler som finns och vem som har dem.
c) Träningsledarkorten. Vem har fått kort och vem är ansvarig för att dela ut och
plocka in korten?

§8
Ekonomisk rapport
-

Det är tid att deklarera förening. Deklarationen ska lämnas in i juni.
Är det ok att ändra postgiroadressen till kassörens hemadress? Styrelsen svarar
ja på detta.
Redogjorde för det ekonomiska läget.
Styrelsen beslutar att tillstyrka 1.500 kr för extra material till staketet.

3

Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

§9
Övriga frågor
a) Rävlya på klubben. Detta ska inte annonseras på hemsida/facebook.
b) LH tar fram olika förslag på hur vi kan placera pengar i fonder. Redovisar på
nästa styrelsemöte.

§10
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sätts till den 5/8 kl 19.00.
§11
Mötets avslutande
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

Ingrid Borg Vogel
Justerare
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