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Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-05-06
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Sten Henning SH
Lena Hodder LH
Jan Andersson JA
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Lämnat förhinder:
Kristina Gunnarsson (LHU) KG
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 8/4 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
- Arrangörerna för IPO VM önskar hjälp med fler funktionärer. Information om
detta lägges ut på vår hemsida så att den medlem som önskar hjälpa till
uppmärksammas och kan anmäla sitt intresse att hjälpa till.
- Lisa Montén har inkommit med förfrågan att få låna en del stolar och bord
9-11 Juni. Styrelsen säger Ok till detta.
- Skrivelse från SBK centralt angående beslut från SKK disciplin nämnd om
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uteslutning av medlem.
- Information Höganäs Hund 2014.
- Examination av instruktörer hos oss 17 Maj. Ok enligt IB.
- Kultur och Fritidschefen i Lomma Kommun önskar träffa oss och LHU för
diskussion kring bidrag.
- Distriktsmöte 28 Maj i Revingehed. AS och JA representerar.
§6
Rapporter
HUK KP:

- Ingen rapport men kurser är igång för fullt.

TK JD:
- Information till Hemsidan angående önskan från SM 2015 i Malmö att få
hjälp med funktionärer så att den medlem som önskar hjälpa till
uppmärksammas och kan anmäla sitt intresse.
- TK har kallat till möte 15/5 19.00 på klubben för diskussion inför kommande
regelrevidering. Se klubbens FB-sida.
- Planering KM tillsammans med Agility 26 Oktober.
- 19/5 står Lomma värd för markplaneringsmöte.
MK IB :
- Är igång med sitt planerade program.
Fogderiet JA:
- LHU-stugan är klar för att användas av LHU. Yttre målning kommer att ske
under sommaren. CB har gjort en stor insats.
- Städdag genomförd. Flertalet av punkterna på listan blev genomförda vilket är
glädjande.
- Trappa och prispall oljade.
- En del fasadplåt som lossnat har skruvats fast.
- Schema för gräsklippning klart för sommaren. Vi jobbar fortfarande på att få in
en till som kan hjälpa till.
- Trädet utanför stugan kapat.
- Beslut om inköp av tre hundlatrin tunnor som skall sättas upp på området.
Agility IB:
- Christoffer anmäld av klubben men blev inte antagen till domareutbildning. IB
redogjorde för en väldigt anmärkningsvärd hantering av detta från centralt håll.
IB kommer att författa en skrivelse för att få klarhet.
- Den stora tävlingen avlöpte jättebra till allas stora belåtenhet.
LHU KG:
- Ingen rapport men deras verksamhet är igång för fullt på Måndagar.
Dessutom skall dom medverka på en uppvisning vid Jakriborg.
Köket AS:

- Ingen rapport men allt löper som det ska. Relevanta önskemål om
inköp skrivs upp på tavlan i köket.
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Hemsidan:

- Funkar bra. Några punkter nämnda ovan som skall in.

Styrelsen AS: - Vårt medlemsmöte var dåligt besökt vilket inte är bra för bl.a. vår
föreningsdemokrati och klubbintresse. Vi måste bli bättre på att
informera i
god tid om medlemsmöten och så skall vi fundera på att
ha någon forma av
aktivitet som t.ex. veterinärkväll.
- Vi skall fundera på om vi behöver policy för våra klubbaktiviteter
medlemsmöten och städdagar att inga kurser bör hållas dessa tillfällen.
- Hyreskontakt med LHU måste fixas. Tidigare har detta baserats på belopp
motsvarande 1/6 av våra drift och underhållskostnader. LHU får troligen detta i
form av bidrag från Lomma kommun. Kassören tar fram förslag.
- SH har haft kontakt med kommunen angående vårt område. Just nu är
kommunen inte beredd att sälja området till oss utan föreslår ett fortsatt
arrende. Detta pga. av att man inte anser sig helt klar med planeringen för
området. Förslaget vi fått ligger på tre år med en förlängning på två år vilket vi
har svårt att acceptera. Vi vill ha minst tio år för att våga göra investeringar.
Tidigare arrende låg på 18000:- per år. Möten och diskussioner kommer.
Ekonomisk rapport LH:
- Bedömningen är att vi ligger i linje med budget. De största kostnaderna för
renovering är tagna nu under våren.
- Kassörens redovisning för styrelsen mycket bra.
§7
Övrigt
§8
Mötets avslutande
- Nytt möte 4/6.
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Lena Hodder
Justerare

