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Protokoll 
Styrelsemöte 

Lomma 2015-11-03 
 
Närvarande:  

Anna-Kari Sahlqvist AS 
Jan Andersson JA 
Jeanette Dahlberg JD 
Conny Borg CB 
Karin Permskog KP 
 

Lämnat förhinder:  
Lena Hodder LH 
Ingrid Borg Vogel IB 
Marie Staberg MS 
Sten Henning SH 
Rose-Marie Palmgren RP 
Sofia Ekberg (LHU) SE 
 

Frånvarande:  
 
Inbjuden (utan rösträtt): Marie Kjellqvist 
 
§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 JD. 
Till sekreterare valdes JA i MS frånvaro 

 
§4 
Föregående 
Mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll från den 6/10 godkändes av styrelsen 

och lades till handlingarna. 
 
§5 
Inkomna skrivelser  

 Flatteklubben har ansökt om att få låna klubbstugan för årsmöte 
2016-02-11. Styrelsen beslutade att godkänna ansökan och 
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fastställde en hyra på 300 kronor. 

 Skrivelse från distriktet gällande rasklubbars möjlighet att få 
utnyttja klubbens resurser. Styrelsen beslutade att rasklubbar får 
hyra stugan för 500 kronor per dygn och får själva stå för köket. AS 
besvarar skrivelsen. 

 Inbjudan till utbildning i specialsök. Affischeras i klubbstugan. 

 Inbjudan till distansutbildning i föreningsekonomi. 
§6 
Utgående skrivelser  

 AS tackat ja till inbjudan om samröre med Fågel och 
smådjurskliniken i Lomma. 

 AS besvarat brev gällande olika typer av medlemskap och 
medlemsrätt. 

 AS besvarat brev gällande skott i samband med våra övningar. 
Schema för detta överskickat. 

 AS besvarat brev från Lunds BK vad gäller träning på vårt område 
av medlemar från andra lokalavdelningar. 

§7 
Upphandling av ny hemsida.  

Det finns ett behov att förnya vår hemsida för att bl.a. underlätta 
underhållet. IB har kommit med ett förslag som kostar mellan 10000 – 
15000 kronor. Styrelsen beslutade att godkänna kostnaden men att 
vår webmaster Helene Jonsson skall titta på detta och återkomma 
med synpunkter. 

§8 
Rapporter 
 
HUK KP: Inget nytt. 
  
MH CB:  

 Ett MH kvar. 

 Planeringsmöte i slutet av året avseende aktiviteter för 2016
  

 
Agility CB:  

 Klubbmästerskap 25/10 med 25 deltagande hundar och med en del 
åskådare. Tre klubbmästare utsågs: 

o Small – Susanne Bengtsson med Molly 
o Medium – Peter Waldholm med Baily 
o Large – Ingrid Borg Vogel med Amika 

 Tre kurser avslutade. Tävlingskurs avslutas inom kort. 

 Kommitté möte kommer att avhållas. 

 I-möte i januari för planering av våren 2016. 

 Vinterträning startar 5 januari. 
 
TK JD:  

 KM bruks inställt p.g.a. för få anmälningar. TK får återkomma med 
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förslag hur detta kan förändras nästa år. 

 KM rally planeras inför nästa år. 

 Officiell lydnadstävling avklarad. 
 
Rally KP: Snart tävling med många anmälningar. Behov av fler parkeringsplatser. 

Styrelsen beslutade att godkänna utnyttjande av område strax innanför 
staketet för parkering i samband med tävlingen. 

 
Fogderiet CB:  

 CB har varit i kontakt med Hofterups glasmästeri som kommer att 
åtgärda tidigare specificerade punkter före årets utgång mot 
fakturering. 

 JA skall försöka ställa in tidpunkterna för tillslag av belysningen på 
planen. 

 Filip Erzing fixar ventilation till ungdomarnas stuga och till 
toaletterna. 

 
LHU AS: Styrelsemöte imorgon. 
 
Köket AS: Behov av inköp av kaffe. CB ordnar själv inför kommande helg. 
 
Hemsidan AS: 

 Styrelsen uppskattade rapporten om medlemsutvecklingen, som 
visade bl.a. att Lomma är en av få lokalavdelningar som visar en 
ökning av medlemsantalet. 

 
Styrelsen AS:  

 AS och KP kommer att göra ett första studiebesök på Fågel och 
smådjurskliniken med deltagare från AS:s valpkurs. 

 Statuter för våra KM måste gås igenom för att kolla bl.a. krav för 
deltagande. Styrelsen beslutade att TK och Agility återkommer 
med förslag för hantering på kommande årsmöte. 

 
Ekonomisk rapport AS: 

 Föregående möte diskuterades att träningsgrupperna i spår, sök, 
agility, rally, lydnad och MH skulle kunna utnyttja ett årligt bidrag 
från klubben på 1000 kronor för kunskapshöjande aktiviteter. 
Styrelsen beslutade att godkänna detta med början 2016. 

 Marie Kjellqvist presenterade planerad aktivitet och budget 
avseende spårhelg 1-3 april 2016. Diskussion angående 
möjligheterna att utnyttja Studiefrämjandet. Styrelsen beslutade 
att godkänna ett ytterligare bidrag på 2000 kronor förutom de 
tidigare beslutade 1000 kronorna (spårgruppen) för denna aktivitet. 

§9 
Övrigt  

 CB håller i inköp av ny dator plus trådlöst bredband. 

 Helene Jonsson tar bort vårt fasta telefonnummer från hemsidan 



                                                               Lomma brukshundklubb 
                                                                                              
Org. nr. 846003-0011  

 
 

 

eftersom vi inte har telefontider. 

 Nycklar till klubbstugan uppkopierade. Om behov finns av nyckel 
kontaktas styrelsen. 

 Hur uppmärksammar vi nya Champions? Styrelsen uppdrar åt TK 
att kolla hur detta skall göras inför kommande årsmöte. 

§10 
Mötets avslutande 

 Nästa styrelsemöte 2015-12-01. 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Lomma som ovan. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Jan Andersson 
Sekreterare 
 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist                                                    
Ordförande 
 
 
 
Jeanette Dahlberg  
Justerare 
 
 


