Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2015-09-01
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Sten Henning SH
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Conny Borg CB
Sofia Ekberg (LHU) SE
Lämnat förhinder:
Karin Permskog KP
Lena Hodder LH
Ingrid Borg Vogel IB
Marie Staberg MS
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Till sekreterare valdes JA i MS frånvaro
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes CB och SH.
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 18/8 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
 SBK info nr1 2015. Finns att läsa på SBK:s hemsida.
§6
Utgående skrivelser
 Hyreskontrakt LHU klart. Faktura skickad till LHU.
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§7
Innehåll medlemsmöte 8/9
 Reparerad gavel och nytt fönster på toalettbyggnaden.
 Spegel på planket.
 Allmänt stugrenovering.
 Altan
§8
Rapporter
HUK KP:

Ingen rapport

MH CB:

Är igång med sitt planerade program.

Agility IB:

I instruktörsutbildning ersätter Frida Nilsson tidigare anmälde Johan
Winberg som meddelat förhinder.

TK JD:



Rally KP:

Kväll med Anna-Kerstin Svensson ”Hur tänker domaren i brukset”
17/9 på gång. Se hemsidan.
Förfrågan från spårgruppen att få disponera klubbstuga och
område för spårkurs 1/4 – 3/4 2016. Information kommer på
hemsidan. Styrelsen beslöt att godkänna detta.
Träningstävlingar med 5 klubbar två gånger om året planeras.

Tävlingskurs anordnas 20 september med Eva Cajhagen.

Fogderiet JA:







LHU SE:

Fikabröd till städdagen 8/9. AS fixar.
Städdagen fokuserar på städning i stugan plus lite yttre rensning.
JA fixar lite ljungplantor till krukorna.
JD meddelade att nyckeln till ytterdörren är upphittad. Inget nytt
lås behövs just nu. Kommer så småningom att bytas till kodlås.
JD fixar två nya nycklar till låset.
CB fixar nya brandsläckare, brandvarnare och brandfiltar.
CB ser till att nya väggen på toaletthuset blir målat.

Aktivitetsdag på Storegård planeras

Köket AS: Förrådet kommer att kollas och kompletteras inför kursstarterna.
Hemsidan AS:



AS har pratat med Helene och ett möte mellan Helene och Erik
skall hållas för att säkra hemsidans framtida underhåll och
utveckling.
Styrelsen överens om att det i likhet med kassören bör utgå ett
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årligt arvode till webbadministratören. Tas upp som en punkt för
beslut på nästa styrelsemöte.

Styrelsen AS:




CB har varit i kontakt med kommunen angående den bortplockade
vägskylten från kustvägen. Avsikt att få upp den igen.
SH har gjort ett flertal försök att få kontakt med kommunen
angående lite rensning av vegetationen på och runt vårt område.
Ingen kontakt än men han fortsätter att försöka.
Hyresavtalet mellan oss och LHU är undertecknat av bägge
parter.

Ekonomisk rapport LH:
Faktura hyra skickad till LHU.
§9
Övrigt
På SM Bruks/IPO i Malmö gjorde ett gäng tjejer från Lomma en utmärkt
insats i Uppletandet och lydnad Spårgruppen. Se mer på vår FB-sida.
Styrelsen tackar alla för insatsen.
§10
Mötets avslutande
 Nästa styrelsemöte 2015-10-06.
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Conny Borg
Justerare

Sten Henning
Justerare

