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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2014-10-07 
 
 
Närvarande:   Anna-Kari Sahlqvist AS 

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

 
Lämnat förhinder: Conny Borg CB 
 
Adjungerad:  Yvonne Rosberg YR 
   Kristina Gunnarsson, KG, LHU 
 
Bilaga:   Avstängningsbrev till Jenny Håkansson  
 
 
§1 
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
 

 
§2 
Dagordningens 
fastställande  Dagordningen föredrogs och godkändes av styrelsen. 
 
 
 
§3 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes KP och IB. 
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§4      Justering av föregående styrelseprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2014-09-02 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
 
§5     Inkommande skrivelser a) Dressyrpolicy med Jan Gyllensten. Varje klubb får skicka  
                                                                5 deltagare till infoträffen den 16/10. Marie Billqvist, KP  
                                                                och LH från Lomma BK åker. 

b) Kommunikationsbrev från utskott avel och hälsa gicks 
igenom och lades till handlingarna  

     c) SKK disciplinnämnd har skickat ut en lista med uteslutna  
medlemmar. Namnen lästes upp och frågan kom upp om   
det är vår uppgift att kontrollera om vi får ansökning från  
någon utesluten medlem. Det sköts centralt. Ingen av de  
uteslutna tillhör Lomma BK. 

d) Brukslydnadshelg, spårgruppen 29-30/11 är inställt.  
     (Instruktör Anna Löfgren). Ska tas bort ut kalendern. AK   
     meddelar Heléne. 
e) SBK-info nr 4 fördrogs kortfattat och lades till  
    handlingarna. 
f) SBK har skickat ut inbjudningar till kurser med Eva   
    Bodfält. Anmälan görs direkt till henne. 
g) Heléne Jonsson vill inte ha hand om hemsidan 2015. Vi  
     ser över vilka möjligheter vi har för att lösa situationen. 
 

 
§6    Utgående skrivelser  - fanns inga.      
 
 
§7 Avstängning  -  Styrelsen beslutar härmed att Jenny Håkansson (JH) inte får 

vistas på Lomma bks område pga de intriger hon ställer till det med 
hos LHU. AS sammanfattar en skrivelse till henne som kommer att 
skickas per e-post och vanlig postgång. Avstängningen gäller med 
omedelbar verkan och nyckeln till LHU skall vara styrelsen 
tillhanda senast 2014-10-13. 
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§8     Rapporter 
 
 
HUK    KP 

- Vill belöna instruktörerna och andra aktiva inom bl.a 
Mentalsektorn. Figuranter o testledare gör en enormt 
stor insats utan att vara instruktör. De kommer att hålla 
en kurs i nosarbete med inhyrd instruktör för alla som 
varit instruktörer de senaste två åren. De ska söka bidrag 
hos Studiefrämjandet för detta. 

- Ett instruktörsmöte är inplanerat att hållas under hösten. 
- De flesta kurserna är avslutade. 

 
MH    IB 

- Ska hållas MH den 11/10. 
- Uppfödar-MT för rottweiler den 19/10. 
- MT den 9/11. 

 
Agility    IB 

- Tyvärr kom inte Christoffer med på domarutbildningen. 
- 4 pågående kurser som kommer att pågå ända fram till 

KM 26/10-14 
- 20-tal hundar kommer att delta i agility-KM. 
- Regelrevidering: agility kommer att hålla ett möte i 

oktober. Distriktet kommer sedan att ha ett i november. 
- Tävling i Svedala i lördags. Gick jättebra! Något att ta 

efter är att göra som dem. De håller ett hundpryls loppis 
i samband med tävling. Medlemmarna skänker klubben 
de prylar de inte längre vill ha, så förtjänsten går till 
klubbkassan. 

- Bokat inomhusträning till vintern, vid 17 tillfällen i Jan 
Gyllenstens lokaler i Löddeköpinge. 
  
 

TK    YR 
- Lydnadstävling den 12/10. 
- KM den 26/10. 13 ekipage är anmälda. KM hålls 

tillsammans med agility. 
- Behöver fler personer till TK! Styrelsen förslår att Lena 

Westin ska frågas om hon kan tänka sig ingå i TK. 
- LH gör sin examination som tävlingsledare i samband 

med lydnadstävlingen 12 oktober. 
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Fogderiet   JA 
- Plåtarbetena runt fönstren är fixade. 
- Ska klippa gräset på torsdag innan tävlingen. 
- AS: fått 6 st strålkastare. CB får titta på dem för att kolla 

om de är ok. 
- KP: stuprännan behöver rensas och tyvärr klarar hon 

inte själv av det pga höjdskräck. 
 
LHU    KG 

- Haft kurser som löpt över 5 veckor, gått bra. Planerar 
samma upplägg till våren. 

- CB hjälper till att sätta upp whiteboard-tavlan i stugan. 
- Monika Pfeiffer lånar LHU-stugan på torsdagar för sin 

massageverksamhet. 
 

 
Köket     -    Det behöver inhandlas toapapper och det vore bra om   

     det inköptes innan tävling. AS ordnar detta. 
 
Hemsidan    -  flyter på. 
 
 
Styrelsen   a)  Medlemsmöte, frågor att ta upp: 

- Klubblägrets vara eller inte vara. 
- Webbansvarig/hemsidan. 
- Informera om avstängningen av Jenny Håkansson. 

b) Styrelsen ska tillsätta ett schema som ska täcka LHU:s  
            kurser på måndagarna. Ngn från styrelsen deltar varje    
            måndag KP samordnar det hela. 

     
 
§9 Ekonomisk rapport a) Stängning av MHs pg-konto. 
 b) redovisning av ekonomiska transaktioner gällande MHs pg- 
                                                    konto. 
 c) Utbetalning av kassörsarvode kommer att ske nu i oktober. 
 d) LHUs hyra: LH skickar en hyresavi till LHU, 15/11 sista   
                                                    betalningsdag. 
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§10 Övriga frågor  - SH: ringde kommunen. Torsten Lind har semester.  
                                                  Återkommer i vecka 42. 
    - Nästa styrelsemöte blir enligt tidigare beslut den 4/11 kl 19.00. 
     
 
   
§11 
Mötets avslutande 

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

Jonna Berg 
Sekreterare 

 
 
Anna-Kari Sahlqvist   Karin Permskog och Ingrid Borg Vogel 
Ordförande     Justerare 


