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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 11 juli 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Göran Olsson 

Fredrik Lövgren  Marianne Söderberg 

Emma Axklo   Gun Andersson 

Inger Blomqvist  Malin Karlsson 

  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Marianne Söderberg valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Eftersom detta är ett extra möte med anledning av nya klubbstugan, 

förändringar på kansliet och höstens kurser så ändrades dagordningen enligt 

följande. 

 § 4, Rapporter från utskotten, och § 5, Genomgång av föregående protokoll, 

togs bort.  

§ 7, Styrelseledamöternas utskott, ändrades till § 7a Kansliet och § 7b Höstens 

kurser.  

§ 9, Inkommen post, ändrades till Hemsidan. 

   

§ 6a Appellplan 

Kerstin har skrivit på kontraktet och skickat tillbaka till Maria Ling.  

  

§ 6b Stuga 
Expandia har skickat en ritning på den byggnad som vi kan plocka bodar från. 

Göran ska titta på bodarna. Demonteras i månadsskiftet augusti-september. 

Yttermåtten är lite annorlunda så Magnus får rita om byggnaden. 40000 kr + 

moms per bod. 

Förslag till tavla med sponsorer på nya boden och på hemsidan.  

 Banken vill ha datum för byggstart innan pengarna betalas ut. 

  

§ 7a Kansliet 

 Eva och Emma delar på kansliet. Styrelsen beslutar att köpa en ny dator till 

kansliet. Eva kommer att sitta här två kvällar per vecka till hösten. 

  

§7b Höstens kurser 

 De flesta kurserna är fullbokade. Många anmälningar till ytterligare kurser men 

det saknas instruktörer. Några medlemmar går instruktörsutbildningar under 

hösten. 

 Det saknas mark för spårkurser och - träningsgrupper. 
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§8 Ekonomi 

 Ingen ekonomirapport. 

 Till hösten ska vi inte glömma att ansöka om bidrag från stiftelsen Hanna och 

Johan Willhards donationsfond. Sista ansökningsdag 30 september.  

 

§ 9 Hemsidan 

 Kerstin pratar med Fredrik om information på hemsidan om läget med 

appellplanen och klubbstugan, kansliet och höstens kurser.  

  

§ 10 Övriga frågor 

 Grillarna är dåliga. Göran pratar med Fredrik. 

 Barn leker på agilityhindren. Skylt borde sättas upp på grinden. 

Patrik, valberedningen, söker ersättare för Fredrik som avgår som vice 

ordförande. 

  

Styrelsen beslutar att sätta in 1000 kr till barncancerfonden som en gåva till 

Ewa, enligt Ewas egna önskemål. 

 

§11 Nästa möte är måndagen den 15 augusti. Ändrades vid ett tidigare möte från 

den 22 augusti eftersom några inte kunde då. 

 

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

 

 

 

Protokoll för den 11 juli 2016. 
 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Marianne Söderberg 


