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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 12 oktober 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Gun Andersson 

Inger Blomqvist  Göran Olsson, del av mötet 

Marianne Söderberg  Ida Quickfeldt 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Marianne valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
I söndags 9/10 ordnade klubben en spårtävling lägre klass. 24 var anmälda 

men bara 10 fick spår och kunde delta. 

Igår var det träningstävling i agility i Ystad. 

   

B. Utbildningskommitté 

Veronicas utbildning är ändrad från 26 november till 19-20 november. 

Veronica behöver hjälp i köket när hon har sina utbildningar. Inger ber 

Fredrik lägga in det på hemsidan. 

Veronica vill, för sin steg 2 utbildning i april, anlita Helen Friberg som har 

arbetat med problemhundar i 15 år. Helen vill ha 26 000 kr inklusive mat, 

logi och körersättning.  Styrelsen behöver en ekonomisk kalkyl med 

inkomster och utgifter för att kunna fatta beslut. 

Nybörjarkurs i rallylydnad efterfrågas av medlemmar. Ida kontaktar Carina 

Jönsson angående kurs till våren. 

Våra agilityhinder är inte tillräckliga för att kunna tävlingsträna eller ha 

tävling. Vi behöver köpa fler och bättre hinder. Alla bidrag är välkomna 

liksom sponsorer. Veronica erbjuder sig att ha någon kurs 

till våren där 500 kr av kursavgiften ska gå till agilityhinder. Styrelsen tar 

tacksamt emot det erbjudandet. 

Den 16 oktober hålls en minikurs på några timmar i agility. 

Ny träningsgrupp i allmänlydnad måndagar kl 1830. Styrelsen beslutar att 

kostnaden ska vara 300 kr eftersom halva terminen gått. Ida informerar Eva. 

Styrelsen beslutar att vid planering av kurser och dylikt ska det som står 

på hemsidan gälla först. Var och en kompletterar själva kalendern i stugan. 

Inger informerar Fredrik. 
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De som håller kurs 2016 samt håller i träningsgrupper ska få ett 

presentkort på Engelsson på 450 kr. Ida tar reda på hur många det är och 

beställer presentkorten som delas ut på julfesten 

 

C. Underhållskommitté 

Inga kommentarer. 

 

D. Avel och hälsa 
Den inofficiella utställningen den 25 september gav totalt 18 550 kr i vinst.  

Efter 25 års ideellt arbete i klubben kommer Gun inte att hålla i 

utställningar mer. Anita, Lars och Therese Andersson har i en uppsägning 

daterad 2016-09-27, meddelat att de inte heller kommer att hjälpa till mer. 

Uppsägningen bifogas protokollet.  

 

 

Styrelsen beklagar detta och nu behöver vi nya entusiaster som kan hålla i 

våra utställningar. 

 

E. Framtida kommitté 
Inger meddelar Fredrik vilka protokoll som ska in på hemsidan och att Ewa 

ska bort från autosvaren. Att instruktörerna jobbar med stugan ska också 

bort liksom att telefonen är obemannad under sommaren. 

Marianne har undersökt hur andra klubbar gör vad gäller kontakt med 

klubben. Vanligt är att det på första sidan på hemsidan står vilken person 

som ska kontaktas för olika kurser eller andra frågor. Detta skulle avlasta 

Eva. Förslaget tas upp igen vid ett kommande möte.   

 

§ 5a Appellplan 

 Belysningsstolparna är på plats. 

Den som skänkt de stora grindarna ska ha dem tillbaka. Ida lägger ut annons om 

att staketet runt nuvarande appellplan bortskänkes mot att det tas bort.  

  

§ 5b Stuga 

 Det kommer att sättas en värmepump på gaveln.  

Göran har hittat någon som kan göra elarbetena 

Avvakta med att säga upp avtalet gällande klubbstugan. Beslut nästa möte. 

Kerstin kontaktar Emma och vid behov kommunen för att reda ut frågan om 

markavtalet (lägenhetsarrende) som saknas.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Veberöds Brukshundklubb 3 Organisationsnummer: 845002-6995 

Box  83   
247 26 VEBERÖD 

E-post: veberodbk@telia.com 

Hemsida: vbkhund.se   

 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

 Julfesten/medlemsmötet är bestämt till 2 december. Inbjudan ska enligt 

stadgarna vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar innan. Gun pratar med 

Anita om mall för inbjudan. 

 Eftersom den nya stugan inte är färdig den 2 december föreslogs att en enklare 

julfest hålls i nuvarande klubbstuga. Till våren när den nya stugan är färdig 

ordnas en invigningsfest.  

 Ett extra styrelsemöte behövs för att planera julfesten i god tid. Även 

ekonomin behöver behandlas.  Föreslogs torsdagen den 27 oktober. 

 

§ 7 Ekonomi 

 Ekonomin är kärv med anledning av att klubben ännu inte fått ut banklånet. 

 

§ 8 Inkommen post 

 Eva kan inte vara både kanslist och revisor. Hon blir då jävig. Johan Haglund går 

in som revisor fram till årsmötet. 

 Inbjudan från Svenska kennelklubben till möte i Malmö den 19 november 

angående SKKs pågående organisationsutredning. Inger går på mötet.     

   

§ 9 Inga övriga frågor 

 

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer. 

 

§ 11 Nästa ordinarie möte är onsdagen den 9 november kl 1900. OBS! ändrat från 

den 10 november. 

 Ett extra styrelsemöte angående julfesten och ekonomin föreslogs torsdagen 

den 27 oktober.  
   

 

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

 

 

 

Protokoll för den 12 oktober 2016. 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                              Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Marianne Söderberg  


