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Protokoll  
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 11 maj 2016  
 

Närvarande 

Kerstin Ekholm  Marianne Söderberg 

Emma Axklo   Göran Olsson 

Inger Blomqvist  Ida Quickfeldt 

Gun Andersson  

 
 

 § 1   Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
 § 2   Marianne Söderberg valdes till att justera protokollet. 

 

 § 3  Dagordningen godkändes. 

 

 § 4 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 

Appelltävlingen genomförd 23 april. 

Träningstävling i agility 31 maj.   

B. Utbildningskommitté 

Kerstin och Emma informerade styrelsen om instruktörsmötet 28 april. 

Minnesanteckningar från mötet biläggs detta protokoll. 

C. Underhållskommitté  

Sven Ericsson städar klubbstugan. Omfattning efter behov. 

D. Avel och hälsa 

 Utställning 25 september, två domare klara, två på gång. Utställningsmöte 

18 maj. 

E. Framtida Kommitté 

Inget att rapportera. 

§ 5   Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§ 6 a.  Appellplan 

Malin Linge, Lunds kommun, ska titta på belysningen igen. 

  

 b.  Stuga 

 Inget nytt. 

  

§ 7   Styrelseledamöternas utskott 

Kansliet.  Ewa och Emma har gått igenom Ewas arbetsuppgifter. Klubbens 

revisor Eva har erbjudit sig att hjälpa till på kansliet när Ewa slutar.  

Revisorn och Emma kan tillsammans göra Ewas arbetsuppgifter tills dess att 

revisorn pensioneras sommaren 2017 eller annan slutlig lösning beslutats. 

Revisorn och Emma kan arvoderas för arbetet vilket är juridiskt möjligt 

eftersom det är en interimlösning.  Kansliet kommer då att ha öppet en kväll i 

veckan. 

Ytterligare en person är intresserad av att ta över Ewas arbetsuppgifter och 
kommer därför att intervjuas. 

 

Sökgruppen, en träningsgrupp med ca 10 medlemmar som tränar på hög nivå 

och tävlar mycket, vill ha 8-10 walkitalkies. 

STYRELSEN BESLUTADE ATT FÖRSÖKA HITTA EN LÖSNING. 

Göran kollar priser och styrelsen fattar beslut om inköp via mail. 

 

 

Medlemsmötet den 25 maj diskuterades. Gun fick OK från styrelsen för att 

handla grillkorv med tillbehör och kaffe med kaka.  Skojbana, Marianne ansvarar 

för att det tas fram en ”skojbana”. Gun ordnar lotteriet och priser till 

tävlingarna. Kerstin ansvarar för apportruta.  

Info på hemsidan om att medlemmarna gärna får ta hundar med. Ida lägger ut 

information på Facebook. Marianne ansvarar för regler och domare.  

 

§ 8 Ekonomi 

Emma gick igenom ekonomin. Mycket kursintäkter men 25000 ska till distriktet. 

Veronica som håller i grundmodulkurserna önskar viss ersättning. Intäkter från 

en grundmodul 45 timmar är 25000 kr. Det är inte många klubbar som har den 

typen av instruktörsutbildningar. Fördel för VBK. Förslag 1000 kr per dag i 

utbildningsersättning. 

STYRELSEN BESLUTADE ATT GODKÄNNA FÖRSLAGET.  

 

Burlövs bk har fått två brev från inkasso. Skulden är idag 10611 kr inkl ränta. 

Tickar på hos inkasso. Kan gå vidare till kronofogden. Kostar oss 300 kr. 

Distriktet vet att det ligger ett krav. Emma tar kontakt med distriktet för att 

eventuellt få medlingshjälp. 
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Jackor/plagg med logga önskemål från instruktörer. Emma och Marianne tar 

fram förslag till nästa vecka. 

 

Höjning av kursavgifter bordlagt till nästa styrelsemöte. 

  

§ 9   Inkommen post 

Remiss angående lydnadsprovsregler 2017-2021.  Kerstin skriver svar. 

Träningstävling i rallylydnad i Burlöv 28 maj.  

 

 

§ 10  Övriga frågor 

Ida föreslår regler för användning av agilityhinder. Marianne och Ida gör en skylt 

som uppmanar till att ställa tillbaka hindren. Emma kollar med Sven E om han 

kan göra en dörr eller annan låsanordning för att förhindra stöld. Emma kollar 

behov av försäkring.   

 
§ 11  Nästa möte är onsdagen den 8 juni kl 1830 

 

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

 

 

 

Protokoll för den 11 maj 2016. 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                              Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Marianne Söderberg 

 

 

 

 

 


