Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Medlemsmöte
Lomma 2014-04-26

Deltagare:

11 medlemmar närvarande.

§1
Mötet öppnas
Vice ordförande Jan Andersson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Holm och Monika Pfeiffer.
§3
Dagordningens
Godkännande

Dagordningen godkändes av styrelsen.

§4
Medlemsmötet
stadgaenligt utlyst

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§5
Föregående
Mötesprotokoll

Godkändes.
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§6
Rapporter
HUK

-

Full aktivitet med kurserna.

TK

Yvonne Rosberg:
- Hållt en söktävling redan. Appellen är flyttad till den 24/8.
- KM den 26 oktober tillsammans med agility. Domare till KM ska bokas innan
sommaren.
- Haft träningstävling tillsammans med 4 andra klubbar – 18 ekipage totalt! Ska
ske även i höst (måndagkväll).
- Barometer finns nu även i rallylydnad.
- Senast den 31/7 ska önskemål in från klubbarna till distriktet, inför
regeländring som börjar gälla från 2017. Yvonne skickar ut kallelse till möte
för regelrevideringen till alla medlemmar.
- SM 2015: Lomma bk som klubb kommer inte att hjälpa till då vi inte har
resurser. Enskilt kan man däremot anmäla sitt intresse.

MK

Roland Jönsson:
- Ett MH och en korning är klara. Fulltecknat för hela året!
- Nästa MH kommer att hållas den 4/5.

Agility

-

Fogderiet

Jan Andersson:
- LHU-stugan blivit renoverad.
- Fällningen av trädet invid klubbstugan är klar.
- Städdag har hållts med god uppslutning, blev gjort en hel del.
- Belysningen på planen är också renoverad.
- En del av fönsterna samt ytterdörr kommer att bytas ut. I samband med bytet
av ytterdörr kommer vi att införa ett nytt nyckelsystem.
- Gräsklippargänget är nu igång med klippningen av planen.
- Staket planeras att mot hästhagarna och ut mot fäladsmarken vid agilitybanan.

Köket

-

Lena Hodder fixar burk för betalningen av fika.

Hemsidan

-

Den rullar på.

LHU

- De är igång och håller kurser och trycket är högt.

Styrelsen har beslutat att bjuda in Sydsvenskan att bevaka deras tävling.
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§7
Ekonomisk rapport
- Vi ligger på budget. Finns inget som tyder på att den kommer att överskridas.
- Beslut taget på att betala milersättning på konto till våra domare, istället för
kontanter.
- Utlägg ersätts mot giltigt kvitto.
§8
Inkomna skrivelser
- VM i IPO i Malmö september 2014. Klubben upplåter planer för träning vecka
37. De får träna dagtid, men inte på helgen eftersom vi har spårtävling.
§9
Övrigt
-

Finns planer på att sätta upp några bajstunnor på området.
Speglar på plan: frågan tas upp på nytt på nästa styrelsemöte.
Haft ett möte med räddningstjänsten ang räddningsområdet i Lödde. Det måste
redas ut om Lomma bk forfarande ska vara med och ha inflytande över
området. Ska vi ha inflytande så måste vi ha nyckel. Väntar besked från
räddningstjänsten.

§10
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma 2013-10-10.
Vid protokollet:
Jonna Berg
Sekreterare

Jan Andersson
Vice ordförande

Monica Pfeiffer
Justerare

Kerstin Holm
Justerare
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