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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 15 augusti 2016 kl 1830 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Malin Karlsson  

Emma Axklo från kl 1930  Marianne Söderberg 

Inger Blomqvist  Gun Andersson 

Göran Olsson  Ida Quickfeldt från kl 1930  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Gun Andersson valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Tävlingen den 9 oktober, spår lägre klass, har ingen mark. Ingrid Ericsson 

har kontaktat andra klubbar för att eventuellt kunna låna mark. 

Den 13 september är det träningstävling i agility tillsammans med Ystad och 

Simrishamn. 

B. Utbildningskommitté 

BESLUT. Styrelsen beslutar att Patrik får gå en M3-utbildning i Tollarp 10-

11 september. 

Klubben behöver fler instruktörer. I oktober hålls en grundmodul för den 

som är intresserad av att utbilda sig till instruktör. 

 

  

C. Underhållskommitté 

Gun pratar med Inger Jönsson om att lämna in pistolerna för reparation. 

Det behövs nya tunnor till grillarna. Göran ordnar det.  

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera. 

E. Framtida kommitté 
BESLUT, Styrelsen beslutar att protokollen ska läggas in på hemsidan från 

och med styrelsemötet den 15 augusti, efter det att protokollen justerats. 

 

§ 5 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 Mötet 11 juli var ett extra möte och Fredrik var inte närvarande. Kommunens 

handläggare heter Maria Linge. Inger justerar protokollen som skrivs under vid 

nästa möte. 
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§ 6a Appellplan 

 Stubbarna tas bort under våren 2017. 

  

§ 6b Stuga 

 Expandia vill ha köpeavtalet påskrivet.  

 Allt är klart med banken vad gäller pengar från stiftelsen och lånet, förutom 

några dokument som klubben ska lämna till banken. 

 Denna veckan, 33, kommer slipersen på plats. 

 Torsdagen den 25 augusti kommer 4 moduler kl 16-19. De som ska hjälpa till 

träffas kl 1500. 

 Den 26 augusti startar drevning och tätning av modulerna kl 0700. Alla kan 

hjälpa till med det. Kl 1200-1400 kommer ytterligare tre moduler som ska 

tätas. Arbetet fortsätter sannolikt den 27 augusti. Förtäring finns för de som 

hjälper till. 

 

  

§ 7 Styrelseledamöternas utskott 

 Eva, vår nya kanslist, besökte styrelsen. Tisdagar kl 18-20 kommer Eva att vara 

på klubben. Då går det bra att ringa 046-85950. Förfrågningar och anmälningar 

till kurser kan ske via mail till kansliet, veberodsbk@telia.com, inte via 

Facebook.    

   

§8 Ekonomi 

 Något mindre i behållning, ca 175000, jämfört med samma månad förra året, 

men vi väntar inkomster från vuxenskolan 40 000, fakturor 60 000 samt från 

kurser och utställningen. 

 

§ 9 Inkommen post 
 Distriktsmöte 21 september, Kerstin, Malin och Ida ska gå. 

 Inbjudan från föreningsalliansen i Veberöd föreläsning och workshop om 

projektet ”Skällsord påverkar vår vardag”. Vi kan inte delta. 

Inbjudan till Föreningarnas dag 20 augusti. Vi kan inte delta. 

  

 10 Övriga frågor 

Med anledning av en förfrågan konstaterades det att det finns fasta priser för 

uthyrning av stugan för t ex helgkurs eller övernattning. Kontakta kansliet. 

  

§11 Nästa möte är tisdagen den 13 september kl 1830. 

 

§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 15 augusti 2016. 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                               Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Gun Andersson 


