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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 07 mars 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Gun Andersson 

Fredrik Lövgren  Marianne Söderberg 

Emma Axklo  Ida Queckfeldt  

Inger Blomqvist  Malin Karlsson 

   Göran Olsson 

  

§ 1 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Fredrik Lövgren valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten: 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling 19 mars, 47 anmälda. 

B. Utbildningskommitté 

Saknar en instruktör till valpkurs. Fredrik Lövgren funderar på att ta en 

allmänlydnad I. Inga besked om Björka än. 

C. Underhållskommitté 

Inget att rapportera. 

D. Avel och hälsa 
MH 28/8 och 25/9. 

Utställningen brukar vara sista söndagen i september vilket blir den 25 i år. 

Gun kontaktar Patrik som har lagt MH den dagen. 

E. Framtida kommitté 

3600 besöker hemsidan per månad. Topp 7000 i september 2015. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.  

 
§ 6a Appellplan 

Göran varit i kontakt med kommunen men inte fått nya besked. Göran skriver 

brev till Anders Almgren, med kopia till Christer Wallin, ang belysningen.   

  

§ 6b Stuga 

 Patrik fortsätter med energiberäkningen för att få starttillstånd. 

  

§ 7 Styrelseledamöternas utskott 

 Ersättningen för instruktörer diskuterades med anledning av intresserad 

instruktör som inte är medlem i SBK. Medlemskap krävs för att försäkring ska 

gälla. Klubben behöver instruktörer och beslutet blev därför att: 
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BESLUT Instruktör ska, som idag, få en kursavgift per kurs som instruktören håller. Om 

så önskas kan en kursavgift bytas mot ett årsmedlemskap i SBK. Detsamma ska 

gälla styrelseledamöter.       

   

§8 Ekonomi 

 Kassan behållning 160 634,99:-. Agilityhindren är köpta, 30 000:-. 

 

Fredrik lägger ut på hemsidan hur Swish ska användas. Emma sätter infolappar i 

köket.  

 

§ 9 Inkommen post 

Lördag 11 mars kl 1000-1400 är det möte på medborgarkontoret. Fokus 

Veberöd ska utvärderas. Kerstin, Göran, Gun och Marianne går dit, eventuellt 

fler om de kan.  

  

 

Lunds brukshundklubb, Eva Fabricius, vill låna apellplanen och grill för 

lydnadstävling 15 maj. Gun informerar Eva som tar kontakt med Lunds bk.  

 

§ 10 Övriga frågor 

  Synpunkter har inkommit på dålig städning av lokalerna. Just nu ingen som 

städar. Gun tar kontakt med en person som eventuellt kan städa lokalerna.

    

 

§11 Nästa möte 

Tisdagen den 5 april kl 1830. 

 

§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

Protokoll för den 7 mars 2016. 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                               Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Fredrik Lövgren 


