
 
PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 26 januari 2016 
    

Närvarande:    
Gun Andersson  Malin Karlsson 

 Göran Olsson  Kerstin Ekholm 
Fredrik Lövgren  Emma Axklo 
Marianne Söderberg  Leif Nilsson §10 

 
§ 1 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Gun Andersson valdes till att justera protokollet och Fredrik Lövgren till  

sekreterare. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 

 
§ 4 Rapporter från utskotten: 

A. Tävlingskommitté: 
Lydnadstävling 19/3. Apelltävling 23/4. 

B. Utbildningskommitté: 
Pris för utbildning grundmodul sätts till 3500:- 
Beslutades att bistå Anette Johanssons deltagande i biträdande 
tävlingsledarutbildning i Eslöv. Kostnad 200:- 

C. Underhållskommitté: 
Inget att rapportera. 

D. Avel och hälsa: 
Inga MH inbokade under 2016. 
Gun tar hand om utställningen 2016. 

E. Framtida kommitté: 
Lägga information på hemsidan angående vakanser i valberedning 
samt hur valberedningen fungerar.  

 
§ 5 Lästes igenom och godkändes utan kommentarer. 
 
§ 6a Göran redogjorde för senaste kontakten med kommunens Per Hellman. 

Per Hellman kommer att besöka planen för att titta på belysningen. 
 

 Emma har kontaktat EON om att vi inte kan betala inkomna fakturor 
eftersom planen inte uppfyller de krav som finns i kontraktet. EON anser 
att vi skall skicka fakturorna vidare till kommunen tillsvidare. 
 



 
Emma har även mailat Maria på kommunen enligt bilaga 1, inget svar 
har inkommit. 

 
§ 6b Inga vidare kostnader bör läggas på bygglovet då vi inte fått svar från 

kommunen enligt § 6a 
  
§ 7 Inget att rapportera 
   
§8 2500:- kronor har inkommit från Hanna och Johan Willhards fond. 

Pengarna är öronmärkta för agility hinder. 
 
 Swish är införskaffat för klubbens räkning. 
 
 Nettoresultatet för året cirka 6800:-. Slutresultat kommer efter Emmas 

möte med revisorerna. 
 
 Behållning i kassan är 202.628:- per den siste december. 
 
 Beslut om investeringar i agility kommer att tas under budgetmötet 

kommande vecka. 
 
§ 9 Mail från SBK angående att anordna IPO/Bruks 2017. 

 
 Mail från distriktet angående synpunkter om hur man skall räkna fram 

distriktsmästare. 
   
§ 10 Leif från valberedning informerade om valberednings förslag inför 

årsmötet 2016. 
 
Det finns önskemål om skyltar till appellplanen  

 
 Göran undersöker möjligheter angående jakt på kaniner på den nya 

planen.   
 
§11  Kommande möte, måndag 1:e februari, budgetmöte. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 1 
Hej Maria, 
 
jag har samtalat med eon idag gällande de fakturor som kommer på den nya belysningen eftersom vi 
1. inte nyttjar den planen än och 2. inte är överrens med hur belysningen är satt.  
 
Eon är på det klara med att vi inte nyttjar det än och vill istället ha en kontakt på kommunen att skicka 
fakturorna till för betalning tills dess att vi nyttjar planen och flyttar över, samt tills dess att belysningen 
blir ordnad så att klubben kan bedriva sin verksamhet där.  
 
Ska jag lämna dig som referens? Eller finns det ngn bättre? 

 
 
 
Protokoll för den 26 december 2016 
 
 
--------------------------------------  ---------------------------------------- 
Sekreterare, Fredrik Lövgren                                Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
--------------------------------------   
Justeras, Gun Andersson  


