Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011
2 september 2014

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-09-02
Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Jonna Berg JB
Sten Henning SH
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD

Lämnat förhinder:

Karin Permskog KP
Ingrid Borg Vogel IB
Lena Hodder LH
Conny Borg CB

Adjungerade:

Kristina Gunnarsson (LHU)

Frånvarande:

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2
Dagordningens
fastställande

Dagordningen godkändes av styrelsen.

§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes JD och JA.
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§4

Justering av föregående
Styrelseprotokoll från 2014-08-05 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser

§6 Utgående skrivelser

§7

a) Domaransökan skickats för Christopher Nilsson, Agility.
b) AS har skickat e-post till Lomma kommun med länk till
klubbens hemsida innehållande protokoll,
verksamhetsberättelser, budget mm.

Rapporter

HUK

MH

a) Kallelse distriktsmöte.
b) Tidningen Hallå (gratistidning) vill ha in lite info om vår
verksamhet. HUK har redan kontaktat dem och inbjudit
dem att komma till ett kurstillfälle.
c) Tjäna pengar, sälja GUTZ underkläder? LHU är kanske
intresserade.
d) Brukslydnadshelg. Spårgruppen vill låna klubbstuga och
appellplan 29-30/11-2014 då de bokat Instr Anna Lövfgren.
Styrelsen ser inget hinder till detta.
e) Veberöd har inofficiell utställning 28/9-2014. Inbjudan
anslås på tavlan i stugan.
f) Helene Jonsson har kommit med en undring gällande
SBK:s förtjänsttecken. Är det inte dags att se över om vi har
någon att utmärka. Det 5 år sedan någon senast fick ett
förtjänsttecken. Styrelsen ska be KP och Heléne att de sätter
samman en lista med förslag på namn. Listan ska vara oss
(styrelsen) till handa senast i november så vi ansöka till
SBK centralt

KP
-

Kurserna är igång.
Har bjudit in tidningen Hallå att närvara på en av
kurserna.

-

6/9 MH, fullt med deltagare.
11/10 MH, många anmälda!
19/10 uppfödar-korning dvs både mental och exteriör.

CB
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Agility

-

9/11 Korning.

-

Fyra kurser påbörjats – 7 instruktörer ”igång” + 1
reservinstruktör.
Planeringsmöte genomfört 21/8 inför vår gemensamma
agility-tävling med Svedala BK.
Rekommendationsskrivelse insänd till SAGIK för
Christopher Nilsson, till domarutbildning HT 2014 (som
i och för sig först och främst vänder sig till norr men
alla har möjlighet att söka).
27/8 genomfördes treklubbs-tävling mellan Lomma,
Lund och Oxie, mycket väl godkänt resultat av
arrangemang och från tävlande.
KM den 26/10, domare är klar.

IB
-

TK

JD
-

TK-möte den 4/9.
Apelltävling genomförd. Positiva kommentarer från
deltagare.

Fogderiet

-

JA: Conny har målat LHUs stuga.
JA har köpt lite nya blommor till utekrukorna.
Gräsklippningen sköts regelbundet.
SA: SH hör med kommunen om det finns möjlighet att
få hit matjord så vi kan förbättra agilityplanen.

LHU

-

Nästa måndag börjar 4 olika kurser. Sammanlagt är det
20 barn som går kurs på måndagarna kl 18,00

Köket

-

Varor inhandlade till kurserna.

Hemsidan

-

KP har lämnat kursplanen till hemsidan för utläggning i
kalendern.

Styrelsen

-

Utnyttjande av appellplan: måste ha en diskussion med
Agilityfolket om utnyttjande av appellplanen.
Styrelsen fastställer den lägre hyran för LHU på 19.366
kr i månaden.

-

§8 Ekonomisk rapport

-

Rapport kommer senare i september månad.
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§9 Övriga frågor
-

IB: nytt lås inköpt till containern då befintlig nyckel
bröts mitt av.
Halen-lägret. JA: synd att det mest är sökekipage som
anmäler sig. Nästan inga spårekipage som anmält sig till
höstens läger. Vi bör fundera på hur vi ska få fler
anmälningar framöver, om vi ska ha kvar det som ett
klubbläger. Denna fråga kommer att tas upp på
medlemsmötet i oktober. Frågan bör även mailas ut till
de olika träningsgrupperna.

§10
Mötets avslutande
- Ordförande tackade för visat intresse och påminner om nästa styrelsemöte som
är 7/10-14 och förklarar med detta mötet avslutat.

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

Jeanette Dahlberg
Justerare

Jan Andersson
Justerare
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