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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 5 april 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Marianne Söderberg 

Emma Axklo  Malin Karlsson 

Inger Blomqvist  Göran Olsson 

Gun Andersson  

 

§ 1 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Emma Axklo valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten: 

A. Tävlingskommitté 
Apelltävling spår 23 april, 11 tävlande. 

B. Utbildningskommitté 

Malin Ivarsson ska gå sekreterarutbildningen. 

Tre medlemmar i Burlövs bk har deltagit i hundägarutbildning på Veberöds 

bk men inte betalt kursavgifterna som Burlöv anser vara för höga. Burlöv 

har fått fakturan före kursen men inte protesterat mot avgiften förrän efter 

kursen. Styrelsen ser ingen anledning till att de inte ska betala avgiften. 

Emma tar kontakt med Eva-Lena Bonder på distriktet för att höra  hur vi 

bör agera. Därefter skriver Kerstin ett brev till Burlövs bk.  

 

 

 

C. Underhållskommitté 

Offert ang. städning kommer och skickas till styrelsen via mail för beslut. 

D. Avel och hälsa 
Patrik har ändrat datum för MH som tidigare lagts den 25/9 dvs samma dag 

som utställningen ska vara. 

E. Framtida kommitté 
Inget att rapportera. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes med den ändringen att beslutet i § 7 

formuleras om till följande text. 

  Styrelsemedlemmar får välja mellan betalt medlemskap eller en fri kurs per år. 
     Instruktörer får för hållen ordinarie kurs, inte träningsgrupp, tillgodoräkna sig ett 

medlemskap eller en fri kurs under verksamhetsåret. Hålls två ordinarie kurser 
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kan man således tillgodoräkna sig två fria kurser eller byta en av de fria kurserna 
mot ett medlemskap under verksamhetsåret. 

    Maxtak tillsvidare till antingen två fria kurser eller en fri kurs samt medlemskap.  

Inger mailar beslutet till Veronica så hon kan informera instruktörerna vid 

instruktörsmötet i slutet av april. 
 

§ 6a Appellplan 

Göran har pratat med Christer Wallin, moderat kommunalråd, och fått veta att 

det kan dröja några år innan skolan byggs på nuvarande appellplan.  

Kerstin kontaktar Klas Widén distrikt Skåne angående eventuellt avtalsbrott 

gällande appellplanen.    

  

§ 6b Stuga 

Kontraktet är uppsagt och för närvarande gäller 1 månads uppsägning för båda 

parter. Eventuellt bör ett nytt kontrakt skrivas på t ex 6 månader i taget. Göran 

kontaktar Louise Burman på Kultur och fritid angående kontraktet för 

klubbstugan. 

  

 § 7 Styrelseledamöternas utskott 

 Eva kommer att tvingas pensionera sig den 31 maj. Ersättare måste ordnas 

innan. Emma diskuterar med Eva vilka arbetsuppgifter hon har och hur de skulle 

kunna fördelas. Emma kontaktar arbetsförmedlingen angående möjlig ersättare. 

 Malin har uppfattat att det finns ett visst missnöje bland medlemmarna pga dels 

oro för appellplan och stuga men också för att det ordnas för lite t ex 

föreläsningar. 

 Inger mailar till Veronica inför instruktörsmötet i slutet av april så att hon kan 

informera instruktörerna om att lyssna bland medlemmarna angående 

intressanta föreläsare och om det finns några frivilliga som skulle kunna hjälpa 
till att ordna föreläsningar.       

   

§8 Ekonomi 

Emma redovisade det ekonomiska resultatet tom mars. Kostnader kurser och 

utbildning kommer att bli högre än budget eftersom vi uppmuntrar våra 

instruktörer att utbilda sig. Behållningen i mars är 210 901,00. Styrelsen tyckte 

att det var en bra och lättbegriplig uppställning.    

 

§ 9 Ingen inkommen post. 

   

§ 10 Övriga frågor 

 Det planerade styrelsemötet torsdagen den 16 juni ändras till onsdagen 8 juni 

kl 1830. 

 

§11 Nästa möte är onsdagen den 11 maj kl 1830. 
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§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Protokoll för den 5 april 2016. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                              Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Emma Axklo 


