Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2014-11-04
Närvarande:

Anna-Kari Sahlqvist AS
Karin Permskog KP
Jonna Berg JB
Lena Hodder LH
Sten Henning SH
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD

Lämnat förhinder:

Jan Andersson JA

Frånvarande:

Ingrid Borg Vogel IB

Adjungerad:

Kristina Gunnarsson, KG, LHU

§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 JD och KP.
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§4

Justering av föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll från 2014-10-07 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser

a) Återbetalning MH-avgift Jeanette. Har nu fått pengar.
b) Rallylydnad: Det är så pass stort intresse för tävling i
rallylydnad. Det pågår nu en utredning i vad som krävs för
att hålla tävlingar i RL här på Lomma bk. Detta stöttas av
styrelsen.
c) Inbjudan till föreläsning från Örkelljunga
Utbildningscentrum Hund. Denna sätts upp på anslagstavlan
på klubben.

§6

Utgående skrivelser

a) Brev gällande avstängning av Jenny Håkansson har
skickats både per post och som e-post den 9 oktober 2014.

§7 Spegel

- JA bör ta kontakt med Yvonne och Janne för att få ett
kostnadsförslag på en spegel med dörrar, samt få ett datum
då spegeln kan vara på plats på klubben. Vi måste ha
besked på nästa styrelsemöte den 2/12.

§8 Markberedning och belysning, Agilityplanen.

- Beslut fattas att sätta belysning på agilityplanen. Det
kostar ca 14.000 kr för att sätta belysning på
agilityplanen. AK tar kontakt med Christoffer angående det
praktiska med installationen (kedjegrävare och
grävmaskin).
Markberedningsfrågan tas vidare med kommunen.

§9 Parkering inne på klubbens
område

- Beslut finns sedan tidigare att det är förbjudet att
parkera inne på området för alla utom instruktörer och
styrelsemedlemmar.

§10 Förtjänsttecken

- Heléne Jonsson och KP har bildat en
”Förtjänstteckenkommitté”. De ansöker om tecken till
föreslagna medlemmar som uppfyller kriterierna.
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§11

Rapporter

HUK

KP
-

-

MH

Agility

TK

Fogderiet

LHU

Avslutat de flesta av höstens kurser.
Bokat in Canine Nosework till den 16/11. Alla
instruktörer med hjälpare samt MH är inbjudna. Endast
3 ekipage kan delta – dessa kommer att lottas. Det bjuds
på lättare lunch.
Varit och lyssnat på Jan Gyllensten i ämnet
hundhållning. Det var mycket givande!

CB
-

9/11 mentaltest. Årets sista.
Planeringsmöte kommer att hållas i december.

-

Avslut på treklubbstävlingen.
KM, 22 starter. Beröm från domare att vi har en trevlig
klubb och gemenskap.
4 st åker på regelrevideringsmöte.
19/11 startar vinterträningen inomhus.
Julklappshopp i december med Lunds bk.

-

Allt klart för 2014.
Haft KM – mycket lyckat.

-

Roland ska fixa läckande tak på containern i helgen.
Ytterdörren: ett alternativ är att nollställa låset och
omprogrammera korten. Styrelsen beslutar att detta ska
ske.

-

Förslag på regelrevidering gällande Agility lämnas till
IB.

IB

JD

CB

KG
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-

Vill gärna hjälpa till med Rallylydnadstävling
tillsammans med Lomma bk.
Deltar gärna i hundloppis till våren.
Får inte hyresbidrag från kommunen förrän 2015 efter
sommaren. Hur gör vi med hyran för 2014? Styrelsen
återkommer med förslag till nästa styrelsemöte.

Köket

-

Hemsidan

-

Styrelsen

- Kommunen: SH har haft möte med Torsten Lind på
kommunen den 4/11. Fått förslag på avtal –
”Lägenhetsarrende”. Arrendetid föreslås på 10 år, som
förlängs med 2 år i taget. Avgiften blir 18.000 kr/år.
Styrelsen läser igenom hela avtalet och återkommer med
synpunkter till SH. Förslag att ta ett nytt möte med
kommunen om ca 10 dagar.

§12 Ekonomisk rapport

- I oktober haft 9.560 kr inkomst, 23.840 kr utgifter =14.280
kr i minus. På året har vi 43.001 kr i minus hittills.

§13 Övriga frågor

-

§14 Nästa styrelsemöte

- Beslutar att nästa styrelsemöte blir den 2/12-2014 kl
19.00.
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§15
Mötets avslutande
- Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.
Vid protokollet:
Jonna Berg
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Jeanette Dahlberg och Karin Permskog
Justerare
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