Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-02-11
Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Karin Permskog KP
Jonna Berg JB
Ingrid Borg Vogel IB
Conny Borg CB
Anne Åkesson AÅ
Sten Henning SH

Lämnat förhinder:

Rose-Marie Palmgren RP
Jan Andersson JA
Jeanette Dahlberg JD

Frånvarande:
Adjungerade:

Janne Nilsson

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes KP.
§3
Dagordningens
Dagordningen godkändes av styrelsen.

Lomma brukshundklubb
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Budgetredovisning inför årsmötet
Stugan (Janne Nilsson inbjuden till kvällens möte):
- 1. Conny: taket till ungdomarnas stuga läcker. Detta är anmält till If som
försäkringsskada. Ifs skadebolag Henda Bygg AB har värderat och tittat på
skadorna på stugan. If ersätter en liten del, ytterpapp och en del av taket. Det
visade sig att stugan har gamla fuktskador i tak och väggar och kommit med
en offert för iordningställandet. Offerten ligger på ca 52.000 kr (exkl moms)
och målning tillkommer med 9.000 kr (exkl moms). Även självrisk på 9.000
kr tillkommer. För att säkerställa hur stora skadorna är, och utan att behöva
riva mer väggar och tak, har vi tagit hit Ocab som har fuktbesiktigat stugan.
En del av golvet och en del av väggen behöver bytas. Ocab rapporterar till
Henda Bygg som återkommer med ny offert. Conny samordnar och håller ihop
detta.
- 2. Janne: Hela gaveln blir fasta fönster på ungdomarnas stuga. Öppningsbara
fönster mot planen. De byter de flesta fönster till fasta och öppningsbara. Det
blir plastfönster. Hörnfönsterna vid kaffekokaren blir fasta. Fönster till
kontoret blir bytt. Konf.rumfönsterna mot planen blir också åtgärdade, resten
blir isolerglas. Kostnad ca 10.000 kr i materialkostnad (fönster, lister, dörrar
etc). I utbyte mot arbetskostnaden så vill Janne få sätta upp en reklamskylt på
stugväggen i 2 år. Styrelsen samtycker till detta.
Janne ska även höra med en bekant (trädfällare) om han kan åta sig att såga
ner de träd som står alldeles intill stugan. I utbyte mot att han få ta all ved. Har
vi inte hört från honom innan 21 mars, tar Conny kontakt med en firma som
får göra det. Janne har också ordnat 2 dörrar. Ytterdörren (huvuddörren)
breddas till 100 cm.
- 3. Belysningen på plan: Conny har fått in offert från Infratek, att laga våra
belysningar på planerna. Den lyder på 24.000 kr(exkl moms). Conny
samordnar och beställer detta.
- 4. Karin P kollar runt efter lämpligt staket.
- Punkt 1-4 ovan täcks av den budgeterade summan av 150.000 kr som styrelsen
har lagt för verksamhetsåret 2014. Och denna kommer att presenteras på
årsmötet den 14/2-2014. Arbetet med ungdomarnas stuga är påbörjat och blir
klart vår/försommar.
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Ekonomisk rapport
-

Revisionen är godkänd. Den är ok utan kommentarer.

§8
Mötets avslutande
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

Karin Permskog
Justerare

