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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2014-08-05 
 
 
Närvarande:   Anna-Kari Sahlqvist AS 

Karin Permskog KP 
Jonna Berg JB 
Ingrid Borg Vogel IB 
Conny Borg CB 
Lena Hodder LH 
Sten Henning SH 
Jan Andersson JA 
Rose-Marie Palmgren RP 

 
Lämnat förhinder: Jeanette Dahlberg JD 
 
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 KP och CB. 
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§4      Justering av föregående styrelseprotokoll 2014-06-04 gdk och lades till handlingarna. 
 
 
 
§5     Inkommande skrivelser -  
 
 
§6    Utgående skrivelser  -     Lotta Pettersson vill låna grillen 17-19/8. AS har svarat     
                                                                  henne att det är ok om den är ledig. 

- Conny och Iréne från Halmstad vill ställa sin husvagn 
på klubbens område under IPO VM – ok från styrelsen. 

- AS ska bifoga länk till klubben i sitt brev till Lomma 
Kommun så de kan läsa verksamhetsberättelser mm. 

 
§7     Rapporter 
 
 
HUK    KP 

- Öppnat anmälan för kurser. Många anmälningar, men 
för få instruktörer. Vem ska ha mest rätt att utnyttja 
appellplan? Kurs eller träningsgrupper. Kurserna måste 
ha rätt att få nyttja den del av planen som de behöver 
enades styrelsen om. Utan kurser så får vi inga intäkter. 
Dessutom är planen stor nog för att kunna rymma alla, 
dvs träningsgrupp liksom kurserna. Träningsgrupperna 
är en viktig PR för klubben. De är ute o tävlar och visar 
på så sätt att vi är en aktiv klubb. 

- Instruktörerna som håller kurs ska tackas med middag 
på ngn restaurang. 

 
MH    CB 

- MH kommer att hållas den 6/9, alla anmälningar görs 
numera nätet. 

 
 
Agility    IB 

- Höstens kurser är i princip fulla. 
- 4/10 tävling tillsammans med Svedala bk. 
- Ny kursplan för instruktörer från och med nästa år. 

Slutet av året hålls en A1:a. IB anmäler sitt intresse. 
- Haft kontakt med LHU och är överens om att de håller 

kurs till 19.00 på måndagskvällarna. 
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- Christopher Nilsson kan eventuellt få gå en 
domarutbildning på senhösten och alla hoppas han vill 
gå den.  

 
 
TK    AS 

- Just nu planeras inför appelltävlingen den 24/8. 
- KM blir av, domare är ordnad och det blir Ingvar Klang. 
- TK har ev svårt att hålla Elit spår nästa höst då Mari K, 

som varit TL, önskar biträdande TL. TK kommer 
givetvis att göra allt för att hitta en bitr. Styrelsen förstår 
inte vad TK menar och skall be Yvonne Rosberg 
komma och informera styrelsen på nästa styrelsemöte. 

 
Fogderiet    

- Staketet är uppe runt planen. 
- JA: har målat trappräckena. 
- CB: containern läcker vatten. Hålen behöver svetsas 

igen. KP kollar med sin kontakt om vi kan få hjälp eller 
låna utrustning för lagning. 

 
LHU  -    AS ska be dem tänka till om hyran och att de inte   
                                                                 Glömmer att ansöka om densamma hos kommunen. 
 
Köket    -  
 
Hemsidan   -  
 
Styrelsen   - 
     
 
§8 Ekonomisk rapport  -    Tackgåva är köpt till de 2 som inte är medlemmar i  
                                                                 klubben och som frivilligt åtog sig att hjälpa till  med att   
                                                                 sätta upp staketet runt planen. 

- LH redogör för det ekonomiska läget. Får vi inte fler 
medlemmar, kurser under hösten så kommer vi inte att 
hålla den lagda budgeten. 

- Vad gör vi med fonderna? LH bokar möte med 
bankman. 

- LH behöver nyckel till stugan. 
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§9 Övriga frågor 

- AS: ska vi undersöka möjligheten att ha någon aktivitet 
dagtid? AS kollar med Halmstad hur de gör med sitt 
hunddagis. 

- JA: träningsledarkorten är tidsbegränsade på 2 år och 
behöver inte plockas in. AS meddelar att de måste 
uppdateras. 

- Diskuterades en hel del över planens skick samt att vi 
skulle kunna utnyttja den bättre om vi hade mer 
belysning. Där AG idag håller till är skaderisken stor bl 
a pga stenar som sticker upp och det gäller både 
människa som hund. Hade vi belysning längst bort så 
skulle de få det mycket säkrare och bättre. AS ska höra 
med en avlägsen granne om vi ev kan få köpa deras 
gamla lampor. De har en gång varit en fotbollsplan m 
belysning. CB tror det max kan röra sig om 2-3 tusen 
kronor att fixa till belysningen. Vi har ju stolpar.  

- JA: datum för styrelsemöten för hela året ska läggas in i 
kalendern på hemsidan. Styrelsen enas om första 
helgfria tisdagen i varje månad. 

-  Aktivitet på kommande medlemsmöte i oktober. LH 
kollar om Jörgen Thunell kan komma till medlemsmötet 
den 9/10. Frågan är om han blir för ”dyr” för att utnyttja 
efter mötet, han kanske är bättre att utnyttja ngn annan 
kväll. AS ber IB kolla hur det är med videon från Arga 
Tanten inspelningen som gjordes på klubben i våras. 
Den kan säkert också dra medlemmar till mötet. 

   
§10 
Mötets avslutande 

- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Lomma dag som ovan.  
 
Vid protokollet: 
 

Jonna Berg 
Sekreterare 

 
 
Anna-Kari Sahlqvist  Karin Permskog   Conny Borg 
Ordförande    Justerare  Justerare  

4




