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Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-04-08
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Sten Henning SH
Lena Hodder LH
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Kristina Gunnarsson KG
Lämnat förhinder:
Ingrid Borg Vogel IB
Karin Permskog KP
Conny Borg CB
Jonna Berg JB
Frånvarande:
§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes LH.
I JB:s frånvaro valdes JA att föra dagens protokoll.
§3
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 4/3 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
- Tävlingsplanering 2015. Delegeras TK.
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- IPO-VM 11/9 i Malmö. AS har meddelat IPO organisationen att dom får lov att
disponera planen dagtid vardagar under IPO VM veckan. Eftersom vi har spårtävling i
aktuell helg kommer AS att säkerställa att ingen IPO verksamhet förekommer denna
helg.
- Fråga angående hjälp till bruks SM 2015 i Malmö. Detta har hanterats av vår TK som
inte anser sig ha resurser att hjälpa till. Frågan går vidare till Jessica Nyström m.fl. som
visat intresse genom TK:s försorg.
§6
Rapporter
HUK KP:
TK JD:
- Jessica Carling har meddelat att hon avgår från TK. Helene och Bent ställer upp då
behov uppstår.
- Akl spår/sök flyttas till 24 Augusti då vi har mark i Revinge. Under förutsättning att
det ok från centralt håll.
- KM tillsammans med Agility 26 Oktober.
- Som skrivits ovan så anser TK inte sig ha kraft/resurser att samordna hjälp till nästa
års bruks SM i Malmö. Frågan går vidare till andra intresserade medlemmar.
- Inköp av rosetter till ekipage som blir champions på våra tävlingar. Våra egna ekipage
belönas i samband med årsmöte.
- 19/5 står Lomma värd för markplaneringsmöte.
- Första träningstävlingen avklarad. Stort intresse!
MK CB (via mail):
- Genomfört MH den 15 mars, fick hjälp av distriktsansvarig för att kunna rapportera in
”tävlingen”
- Mentaltest nu på Söndag 13 april, 15 hundar anmälda – 8 får delta
- Central mentalkonferens för mentalbeskrivare 26-27 april, Conny deltar båda dagarna,
Ingrid den 27:e (är tävlingsledare agilitytävlingen den 26.4).
- Nästa MH är den 21 april
Fogderiet JA:
- LHU-stugan är färdigt förutom el som Conny fixar i nästa vecka. Styrelsen kollade
resultatet efter mötet och konstaterade att LHU nu får en bra stuga att ha sina aktiviteter
i.
- Städdag planerad till 10/4. Vi hoppas på god uppslutning. Aktiviteteslista är uppsatt på
dörren.
Agility IB (via mail):
- 29.3 arbetsdag med hinderfix samt städning av containern
- Fyra ”fulla” kurser igång mån-tors
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- 16 april tre klubbs tävling agility – vi behöver använda mittplanen då vi kommer att
behöva belysning som täcker hela banan, hoppas OK? Vi startar 17.30 och beräknas
sluta 21.30
- 26 april off. agilitytävling, idag 530 starter anmälda! Uppdrag: SH kontaktar
Sydsvenskan för att få in reportage i tidningen.
- Peter Waldholm är igång med utbildning till A-1 instruktör
- Christopher Nilsson är anmäld till domarutbildning i maj 2014
LHU KG:
- Aktiviteter pågår för fullt med ett 25 - 30 tal ungdomar.
- Bohov av att planera sina aktiviteter inför hösten. Skall göras i samförstånd med vår
Agility kommitté då det gäller agility och med HUK och TK då det gäller övrig
verksamhet. Bra om allt finns med i vår kalender på hemsidan.
- Efterfrågar möjlighet att utnyttja våra instruktörer/träningsledare för aktiviteter.
Utredes tillsammans med HUK.
- Kommer att ha påsklovsverksamhet Måndag och Tisdag under påsklovet.
Ekonomisk rapport LH:
- Faktura inkommen från byggaren avseende LHU stugan. CB har godkänt.
- LH samordnar den ekonomiska rapporteringen runt MH och Agility med CB.
- Beslut att arvoden och milersättning till domare och andra funktionärer
fortsättningsvis skall hanteras med kontoöverföringar och inte med kontanter.
§7
Övrigt
AS: Diskussion runt vilken typ av lås vi bör ha i kommande nya ytterdörrar. Dagens lås är slitet och
bör bytas mot annat. Mötets mening är att nytt lås bör vara antingen kort eller tag-lås av vilka tag är
det som känns bäst. Taggar kan antingen fås ut mot depositionsavgift eller helt enkelt köpas. Lätt att
hantera i central enhet.
AS: Har kollat i gamla papper att klubben bör ha 6 startpistoler. I kassaskåpet finns två. Allmän
efterfrågan till alla om det finns någon av klubbens pistoler ute någonstans? Kan vara så att några
gamla har kasserats p.g.a. ålderdom eller bristande funktion.
AS: AS och JA har varit på möte hos Räddningstjänsten syd i Löddeköpinge angående
övningsområdet. Räddningstjänsten skall återkomma med besked hur åtkomsten till området skall
regleras/hantera framledes. Inget besked har hittills inkommit.
SH: SH har gjort nya försök att komma i kontakt med sin representant på kommunen utan att lyckas.
Han kommer nu att försöka besöka honom personligen. Viktigt att vi kommer fram till lösningar för
att säkra området för vår verksamhet i överskådlig framtid.
§8
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Mötets avslutande
- Nytt möte 6/5.
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Lena Hodder
Justerare

