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Protokoll  
Medlemsmöte 

Lomma 2014-10-09 
 
 
 
Deltagare:   17 medlemmar närvarande. 
 
 
§1 
Mötet öppnas 

Ordförande Anna-Kari Sahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
medlemsmötet öppnat. 
 

§2 
Val av 
Protokolljusterare 

Att justera dagens protokoll valdes Erik Sundberg och Roland Olsson. 
 
§3 
Dagordningen 
   Dagordningen föredrogs och godkändes av mötesdeltagarna. 
 
 
§4 
Medlemsmötet  
stadgaenligt utlyst  Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
 
§5 
Föregående  
Mötesprotokoll Medlemsmötesprotokoll från 2014-04-24 föredrogs och godkändes. Det 

ligger i sin helhet på klubbens hemsida. 
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§6 
Rapporter  
HUK  Karin Permskog: 

- Mindre antal anmälningar till höstens kursutbud. Speciellt valp- och 
grundkurs.  

- Alla kurserna är så gott som avslutade. 
- Instruktörsmöte kommer att hållas under hösten för att spåna om hur vi vill ha 

det i framtiden – ny litteratur etc. 
- En instruktörs/mentalfigträff ska hållas i november. En instruktör inom Canine 

Nosework ska visa och instruera hur detta går till. HUK vill på detta sätt 
premiera våra instruktörer och andra aktiva som i mycket påverkar klubbens 
inkomst och PR. 

 
 
TK  Yvonne Rosberg: 

- Klubben har under året haft 5 tävlingar 
- KM den 26/10 – 13 ekipage är anmälda. 
- Varit på regelrevideringsmöte där vi lämnat in våra förslag. En 

sammanställning är gjord i distriktet. 
- Söker folk som vill bli tävlingsledare/tävlingssekreterare. 

 
 
MK  Conny Borg: 

- Har ett MH nu på lördag och ett uppfödar-MT den 19 oktober. 
- Har problem med det administrativa – bland annat svårt för folk att anmäla sig. 

Ordförande föreslår att han lämnar in en motion då problemet syns vara det 
samma i hela Sverige. 

 
Agility  Ingrid Borg Vogel:  

- 4 kurser på våren och 4 kurser på hösten. Har alltid 2 instruktörer på varje kurs 
och det är mycket uppskattat! 

- Har ett bra samarbete med Svedala bk. De har två gemensamma tävlingar om 
året. 

- Även samarbete med Oxie bk och Lund bk – klubbtävlingar 6 ggr om året.  
- Har KM tillsammans med lydnad/bruks och till det har 20st anmält sig. 

Har en vinterträningsgrupps som tränar nov-mars i en inomhushall i 
Löddeköpinge. 

 
Fogderiet -    Fönster bytta i stugan. 

- Ska bytas fönster på toaletterna. 
- LHUs stuga renoverad.  
- Fått upp staket runt planen. 
- Vi ska ta in offert på spegel till planen. 
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Köket -     Rullar på som det ska. Ordförande påminner om att saknas ngt, skriv det på   
      anslagstavlan. 

 
 
Hemsidan -     Rullar på. 
 
 
LHU -     Trivs i sin nya stuga! 

- Har många kurser och tänker fortsätta på samma sätt. Kurserna är omtyckta 
och välbesökta.  

 
Styrelsen 

- Klubblägret i Halen: Mycket få anmälningar detta året. Vad kan vi göra för att 
öka intresset? Ett förslag från en mötesdeltagare är att utse ett par instruktörer 
till lägret, för att få med sig nybörjarna. Ett annat förslag är att instruktörerna 
puffar för lägret på kurserna. Ytterligare förslag är att sök A inte alltid sitter 
ihop, gäller inte sökträningen utan innan och efter. Det skapar större VI-känsla 
om vi blandar oss mer. Ett annat förslag är att ha ett klubbläger och ett 
träningsläger varje år. 

- Fler folk till medlemsmöten: vi behöver hjälpas åt med att hitta   
föredragshållare eller dylikt för att locka folk. Förslag: första hjälpen, 
försäkringar, foder, friskvård. 

- LHU: En mamma till en medlem i LHU har av en enhällig styrelse blivit     
portad från Lomma bks plan och lokaler pga de intriger ställt och ställer till 
med för LHU. Ordförande har postat ett brev till henne där hon meddelas 
styrelsen beslut. Brevet bör vara henne till handa fredag 2014-10-10. 
Ordförande kommer också att i kväll, efter mötet skicka brevet per e-post till 
henne. Avstängningen gäller från 2014-10-13.  

-     Kommunkontakt Sten Henning har pratat med kommunen (Torsten Lind). Kl  
      13.00 tisdag ska vi träffas för att se vad de har för plan för marken. Vi börjar  
      en diskussion som vi vill landar i ett arrendeavtal och det på så många år som  
      möjligt. Vi kan inte satsa pengar mm om vi får ett arrende på 2-3 år. Det är för  
      kortsiktigt. Ordförande kommer också att delta på mötet. 
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§7 
Ekonomisk rapport 

- Ekonomin är i balans. Det ser bättre ut än vad vi budgeterat. Som det ser ut nu 
så kommer vi att ha ett underskott på resultatet, men inte komma upp i det 
budgeterade underskottet. Detta beror mycket på: 

o reparationerna utomhus håller sig inom lagd budget, tom lägre. 
o Få reparationer inomhus 
o Service av gräsklipparen sker nästa år 
o Agility tävlingarna har gått mycket bra och gett ett rejält överskott. 

- Enda orosmolnet för framtiden är att vi inte kommer att nå upp i budgeterad 
intäkt för medlemsavgifterna. Styrelsen har inte höjt den lokala 
medlemsavgiften med vad som höjts av SBK centralt. Trots den missen är 
medlemsantalet färre än budgeterat. Korrigering av medlemsavgiften skall 
göras omgående. Dvs 40,00 kr höjning på nya medlemmar från dags dato 
kommer att ske enligt beslut taget på årsmötet 2014. Någon retroaktiv höjning 
kommer inte att göras. 
 

 
§8 
Inkomna skrivelser  

- Skrivelse från SKK gällande medlemmar som uteslutits ur hela SKK:s  
organisation. Ingen av de medlemmar det gäller har ngt att göra med Lomma 
BK 

- Skrivelse från Helene Jonsson, Administratör av hemsidan. Hon tycker det är 
tungjobbat då hon saknar redskapen för att lätt uppdatera hemsidan. Erik 
Sundberg säger sig villig att hjälpa Helene med att förnya, ge hemsidan en 
bättre plattform att stå på. Därefter kan Helene underhålla sidan och fler kan 
lägga in info. Helene tycker det låter som en strålande idé och tar gärna emot 
Eriks hjälp. 

- Dressyrpolicy med Jan Gyllensten. Karin, Marie Billqvist och Lena Hodder 
åker. De kommer att förmedla klubben vad som tas upp. 

 
 
§9 
Övrigt  

- Ommöblering: Conny Borg föreslår att vi investerar i 4 mindre runda bord 
som ska ersätta befintliga bord. Runda bordet ska flyttas upp i övre hörnet 
tillsvidare. Bokhyllan och första bordet ska tas bort för att skapa mer utrymme 
och rymd när man stiger in i stugan. Mötet anser att runda bordet skall flyttas 
upp i hörnet och en klädhängare ska sättas upp där bokhyllan står, men att de 
kan använda de bord vi har tills vidare. 

- Luciafirandet: lydnadsgruppen står för lussandet detta året. 
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- Bruks-SM: Hur kan vi som klubb hjälpa till på större tävlingar – SM, VM etc? 
Arrangörerna bör vara mer tydliga om vad för slags hjälp de behöver. 

 
 
 
 

- Roland Olsson: Vi bör hjälpa till på olika tävlingar. Spårfolk på sök och vice 
versa? Detta är svårt då vi behöver rutinerat folk som funktionärer. Spårfolket 
har problem med att vissa av deras spårgruppsdeltagare hellre vill hjälpa till på  
lydnadstävling. Det ¨kräver¨ inte lika mycket tycker de. Detta medför att det 
alltid är samma människor som lägger spår och får slita mycket mer pga att de 
är för få spårläggare. Ordförande tipsar om närvaroplikt, en tävling i spår kan 
vara mer värd än en lydnadstävling etc, eller närvaron vid spårträning. 

- Marie: Stegen behöver förses med halkskydd – både den stora och den lilla. 
 

 
 
 
 

§10 
 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade för ett mycket givande och aktivt möte och förklarar 
detsamma för avslutat. 

 
 
 
 
Lomma 2014-10-09. 
 
 
Vid protokollet: 
 

Jonna Berg 
Sekreterare 
 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist  Erik Sundberg    Roland Olsson 
Ordförande    Justerare   Justerare 

 
 


