Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2015-10-06
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Sten Henning SH
Karin Permskog KP
Rose-Marie Palmgren RP
Jeanette Dahlberg JD
Ingrid Borg Vogel IB
Sofia Ekberg (LHU) SE
Lämnat förhinder:
Jan Andersson JA
Lena Hodder LH
Conny Borg CB
Frånvarande:

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.

§3
Val av Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes KP.

§4
Föregående Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 2015-09-01 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.

§5
Inkomna skrivelser
1. Fågel o Smådjurskliniken Lomma vill gärna komma o hålla föredrag.
AS meddelar att det får de gärna göra.
2. Särbehandling medlemmar (ES) tycker inte klubben stöttar sina
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medlemmar som har sitt huvudskap i rasklubb och vill att styrelsen i
framtiden inte ska skilja och värdera medlemmarna olika. AS svarar
ES skriftligt vad som gäller de olika medlemmarna, likaså tas det upp
på kommande medlemsmöte.
3. Skrivelse från (ME), gäller skjutning i Habo Ljung Furet och de anslag
vi sätter upp. Det räcker inte enligt honom. AS svarar skriftligen ME
vad klubben gör för att anslå och meddela berörda när vi har prov i
Furet.
4. SBK Lund undrar hur vi ställer oss till att träna på annan klubbs
appellplaner. AS sammanfattar en skrivelse och skickar den till SBK
Lunds ordförande.
§6
Utgående skrivelser
 Fanns inga
§7
Inköp av dator
Styrelsen beslutar inköpa en ny dator. Det är absolut nödvändigt för att
administrera ett nytt webbaserat tävlingsprogram som börjar gälla för
agility 2016. Styrelsen är enig i beslutet och uppdrar åt CB att titta o
lämna förslag på dator till nästa styrelsemöte.
§8
Innehåll medlemsmöte oktober
Stugreparations info, toalettbyte mm
Möjlighet att hyra ridhus utanför Skurup i vinter för dem som vill träna
inomhus.
Pga föreläsning av Jan Gyllensten efter medlemsmöte så får
medlemsmötet be de olika kommittéerna de vill höra något av, yttra sig.
Detta för att ”spara” tid.
§9
Rapporter
HUK KP:

Kurserna i full gång. 12/10 ska de ha Rallylydnadsuppvisning hos
Zoogiganten

MH IB:

Tre arrangemang återstår under 2015.

Agility IB:

Avslutar kurserna 1:a veckan i nov. Planeringsmöte inför 2016 kommer
att hållas under hösten. Inköp av ny gunga kommer att göras 2016.

TK JD:

I full gång för kommande lydnadstävling
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Rally KP:

Rallylydnaden hade en mycket givande tävlingskurs 20 sept med Eva
Cajhagen som instruktör.

Fogderiet:
LHU SE:

Har haft styrelsemöte 5 okt, kurserna beräknas vara aslvutade 19 okt,
därefter blir det inomhusaktiviteter

Köket AS: KP ser till att fika finns till medlemsmötet
Hemsidan AS: Vi bör undersöka vad det skulle kosta att få en ny hemsida.
Erik Sundberg vill inte göra en åt oss. Det blir för dyrt
Styrelsen AS:
Ansvariga (Helene, Jessica, Mari och Erik) för Spårkursen som ska
hållas 1-3/4 2016 undrar om de kan få ett litet bidrag. AS ska be dem
lämna in en budget så vi kan se hur de planerar/planerat. Diskussion
kom upp om inte alla olika grupper, (ex spår, sök, agility m.fl) inte borde
få ett årligt bidrag till utbildning el liknande.
SH meddelar att PEAB varit här och friserat träden. Det förklarar
bilspåren på appellplan.
§9
Ekonomisk rapport
Kassören kommer att ge en ekonomisk rapport på medlemsmötet
§10
Övriga frågor
JD har hittat nyckeln till ytterdörren. Hon får i uppdrag att kopiera 2st
nycklar, varav en ska få hänga ute i skjulet.
§11
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2015-11-03 och till det ska föregående års
verksamhetsberättelse/plan etc skickas till samtliga
styrelseledamöter/suppl så de kan påbörja 2015 års berättelse/plan.
§12
Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklar därmed mötet för avslutat

Vid protokollet:

Anna-Kari Sahlqvist

Ordförande

Anna-Kari Sahlqvist

Justerare

Karin Permskog
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