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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 8 juni 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Göran Olsson 

Emma Axklo   Marianne Söderberg 

Inger Blomqvist  Gun Andersson 

Fredrik Lövgren  Ida Quickfeldt 

Malin Karlsson 

     

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Fredrik Lövgren valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Träningstävling i lördags 4/6 10-12 st. 

Träningstävling i agility på tisdag 14/6, 35 anmälda. 

B. Utbildningskommitté 

Grundmodul i oktober. Rebecca Johansson och Emma ska gå. Therese 

Andersson meddelar i augusti om hon kan.  

C. Underhållskommitté 

Veronika vill att soffa och soffbord tas bort eftersom hon ska ha kurs för 15 

förare med hund. 

Behövs dörr till agilityförrådet. Göran ordnar det. 

Göran pratar med XL Bygg angående rabatt. 

Göran har ordnat nytt batteri till traktorn och knivarna är slipade. 

D. Avel och hälsa 
Fyra domare är klara till utställningen. Annons i Hundsport och 

Brukshunden. 

E. Framtida kommitté 
Fredrik tar bort gamla kurser på hemsidan. 

Få deltagare på sommaravslutningen. Hur lägger vi upp den till nästa år för 

att få större intresse?  

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 6a Appellplan 

 Maria Ling skriver ut avtalet imorgon och skickar för påskrift.  Maria beställer

 belysningsjobbet så fort avtalet är påskrivet. 
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 Belysningen på agilitybanan skickas till den nya parkeringen. 

 Massor ska hanteras och bod flyttas bland annat. Malin pratar med Leif Nilsson, 

som har åkeri, om möjligheterna att få hjälp. Fredrik pratar med en kompis som 

har kranbil. 

  

§ 6b Stuga 

 Bodar ska införskaffas och byggas om. Göran kollar vad som finns. 

Resurser behöver mobiliseras inför arbetet med den nya stugan mm. 

  

§ 7 Styrelseledamöternas utskott 

Ewa ska avtackas. Gun kollar vad hon vill ha. 

Emma sköter kansliet just nu. 

Det behövs en ny laptop till kansliet, kostnad ca 3500-4000 kr. Avvakta tills ny 

kanslist kommer. 

 

Fredrik ordnar så att mail från distriktet går till Inger (sekreterare) istället, för 

distribution till hela styrelsen. 

Ny mailadress till bland annat sekreterare (sekr@vbk.se), kassör efter 

sommaren 

Sbk:s nyhetsbrev brukar Fredrik lägga på hemsidan. 

 

Malin påpekade att Ewa skött de listor över närvaro vid kurser som ska skickas 

till Studieförbundet Vuxenskolan. Ewa har även listor på de som anmält sig till 

hösten kurser. Emma tar kontakt med Ewa för att ta över detta. 

 

Marianne tog upp att det bör finnas ett telefonsvar under sommaren med 

information om att det är sommarstängt, att det inte går att lämna meddelande 
samt en hänvisning till hemsida och mail. Emma pratar med Ewa om hur man 

ändrar meddelandet.  

   

§8 Ekonomi 

 Emma har fått veta av Skatteverket att brukshundklubbar inte är 

”idrottsutövande” vilket påverkar de skattemässiga reglerna. 

  

 Färs och Frosta sparbank ger besked i slutet av veckan om klubben får bidrag 

från stiftelsen. Det avgör storleken på lånet för klubbstugan. 

 Göran kollar med Maria Ling på kommunen om avtalet kan ändras till att gälla 

10 år från nu (ett år har redan gått). Det påverkar banklånet. Bra om lånet blir 

klart före sommaren eftersom bodar ska inhandlas mm. 

 

 Rimlig kostnad för instruktörskläder är 400-500 kr inkl. tryck. De som ska ha 

rätt till instruktörskläder är instruktörer som är aktiva, hjälpinstruktörer samt 

ansvariga för träningsgrupper. 

 

mailto:sekr@vbk.se
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Burlövs bk har fortfarande inte betalt kursavgiften. För en vecka sedan, 31 maj, 

skickade Emma brev till kassören i Burlöv inklusive distriktets synpunkter. Har 

inte fått svar. Under styrelsemötet vidarebefordrade Emma brevet till 

ordföranden i Burlöv med informationen om att vi inte fått svar. Vi avvaktar 

månaden ut. 

 

 Inger Jonsson i sökgruppen har tagit hand om de 10 kommunikationsradior 

som införskaffats. De användes i söndags. 

 

 Behållningen tom maj var ca 234000. 2015 var den 208000 och 2014 170000. 

   

 Kerstin informerade om att Tollarp vill att Veronica håller en instruktörskurs i 

allmänlydnad för 6 medlemmar på deras klubb. Kostnad 4500 -1000 kr för mat 

och kurslitt. Tollarp betalar körersättningen för Veronica. Kursen ligger i 

februari 2017.   

 

§ 9 Ingen inkommen post. 

   

§ 10 Övriga frågor 

 Marianne har anmält skadegörelse till polisen med anledning av att agilityhinder 

förstörts. Polisen hade ställt frågan om de får rasta polishundar på appellplanen 

när brukshundklubben inte har aktiviteter där. Det är klubben positiv till.  

 

 Marianne tömmer postboxen från imorgon fram till midsommar. 

 

§11 Nästa möte är den 15 augusti, inte den 22 som tidigare bestämts. 

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

 

 

 

Protokoll för den 8 juni 2016. 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Fredrik Lövgren 


