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 PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 13 september 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Malin Karlsson 

Emma Axklo   Gun Andersson 

Inger Blomqvist  Ida Quickfeldt, del av mötet 

Göran Olsson  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2   Emma Axklo valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Träningstävling i agility pågår nu. 

Ingrid Ericsson har fått låna mark från Malmö bk till tävlingen, spår lägre 

klass, den 9 oktober. 

 

B. Utbildningskommitté 

Fredrik går kurs i specialsök under hösten och Patrik gick 10-11 september 

MH utbildning i Tollarp. 

 

C. Underhållskommitté 

Patrik pratar med Inger om att lämna in pistolerna till reparation. Emma tar 

fram kvittot på pistolen som köpts senast. Båda bör repareras om det är 

lönt. 

Göran har ordnat två nya tunnor till grillarna. Malin bränner av tunnorna. 

Kerstin lånar ut en grill till utställningen 25 september. 

   

D. Avel och hälsa 
273 anmälda till utställningen 25 september. Det blir 4 ringar.  

 

E. Framtida kommitté 
Förslag att protokollen läggs ut på hemsidan så fort ordförande och 

justerare godkänt protokollen. Hantering av protokollen bordläggs till nästa 

möte.  

 

§ 5 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Flyttas till efter punkten Övrigt. Under mötets gång stäms respektive punkt i 

föregående protokoll av. Vid mötets slut kan därmed föregående protokoll 

anses vara genomgånget.  
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§ 6a Appellplan 

Göran kollar med kommunen när de ska sätta upp den nya belysningen.

  

  

§ 6b Stuga 

 Kerstin ska ringa kommunen för att få ytterligare ett påskrivet markavtal. 

Avtalet behövs för att vi ska få ut lånet i banken. 

 Modulerna är på plats och arbetet med att iordningsställa stugan pågår. Det 

behövs många fler som hjälper till om stugan ska bli färdig innan årets slut. De 

få som ställt upp hittills, främst Göran och Fredrik, kan inte dra hela lasset 

själva.    

Det har kommit fakturor på VA-anslutning på 214 425, bygglov 22 735 kr och 

startavgift 12 282 kr. Totalt 249 442 kr. Göran pratar med kommunen om att 

de enligt avtal ska betala VA-avgiften och sannolikt även de andra avgifterna. 

 

Innan årets slut ska staketen runt nuvarande appellplan tas ner och plank mm 

ska bort. Det kommer att behövas hjälp från medlemmarna med detta.  

    

§ 7 Styrelseledamöternas utskott 

 Eva/kansliet är öppet tisdagar kl 1600-1800. Då kan kanslisten nås via telefon 

också.  Övriga tider kan man skicka mail. 

 Malin har hört av medlemmar att de undrar vad Eva på kansliet har för 

uppgifter och vad de kan be Eva hjälpa till med. Emma skriver ett 

förslag till information som Kerstin ska godkänna innan den skickas vidare till 

Fredrik som lägger ut det på Facebook. 

Emma vill att Ida kollar med instruktörerna vad de vill ha för plagg med loggan 

på, jacka, tröja eller något annat. 
Emma skickar statistik från närvarolisterna till Sbk. 

Lokalerna är dubbelbokade den 26 november. Bokningssystemet måste bli 

tydligare. Kerstin pratar med de som är ansvariga för de två olika kurserna. 

Båda kurserna är viktiga för klubben.  

 

§8 Ekonomi 

 Klubben har ca 80 000 kr på kontot eftersom 100 000 kr har gått som 

delbetalning för modulerna till vår nya stuga. De 200 000 kr från fonden har 

också gått till modulerna. Ytterligare 200 000 kr kommer in på kontot när lånet 

betalas ut. Arbete och material till stugan måste bli så billigt som möjligt 

eftersom vi har så begränsade resurser. 

 

§ 9 Inkommen post 

 Vi har fått en inbjudan att närvara vid informationsmöte om närvarobidrag men 

bedömer inte att vi har möjlighet att få något bidrag.  
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§ 10 Övriga frågor 

 Måste kollas om kommunen sätter upp hundbajstunnor på den nya 

appellplanen. Vore även bra med hållare för påsar. 

 Veronica behöver kökshjälp till sina kurser. Gun kontaktar Fredrik om att lägga 

in det på hemsidan och Facebook. 

 Lördagen den 10 september var Kerstin och Inger på ett möte för distriktet 

som förbundet kallat till. Förbundet träffar klubbar runt om i landet för att 

tillsammans lösa frågan hur vi kan utveckla Brukshundklubben och få fler och 

nöjdare medlemmar. Bakgrunden är att många klubbar tappar medlemmar. 

Föreslogs ett möte med styrelsen och instruktörer för att bland annat 

diskutera idéer som kom upp vid mötet. Inger skickar powerpoint och övrigt 

material från mötet till alla i styrelsen.  

   

§11 Nästa möte är onsdagen den 12 oktober kl 1900.  

 

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

 

 

Protokoll för den 13 september 2016. 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                               Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 
_________________________   

Justeras, Emma Axklo 


