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PROTOKOLL 

 

Extra styrelsemöte VBK torsdagen den 20 oktober 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Gun Andersson 

Emma Axklo   Marianne Söderberg 

Inger Blomqvist  Göran Olsson 

 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2  Marianne valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Julfesten 

Emma gör inbjudan. Begränsat antal. Skickas till styrelsen via mail för 

godkännande.  

Marianne kollar maten, jultallrik eller jullandgång. Skickar till styrelsen för 

synpunkter. 

Julklappar, alla tar med en för max 25 kr.  

 

§ 5a Appellplan 

 Göran har testat belysningen och den blir bra. 

 Hålor mm ordnas till våren. 

  

§ 5b Stuga 
 Belysningen i stora rummet ska behållas. Plåt läggs över skarvarna i golvet. Nya 

bänkskivor inhandlas till köket. Spis och skåp ska byta plats. 

 

 

 

§ 6 Ekonomi 

 Har gått precis ihop senaste tiden. Emma har kontakt med kommunen 

angående de 22000 kr för extra bygglov. Förhoppningsvis slipper klubben betala 

det. 

 Banken ringde Emma idag och sa att överlåtelseavtalet från kommunen var 

skickat så nu får vi ut lånet om en vecka. 

 Det har kommit In 24 000 kr från studieförbundet vuxenskolan. 

 Idag har klubben 29 624:36. Hittills har vi lagt ca 400 000 på nya stugan. 

Återstår många små fakturor så vi måste vara sparsamma men inte dumsnåla. 

 Emma öppnar ett kostnadsställe för all sponsring till agility. 

 Per på banken hade frågat om det är nödvändigt att ha ett separat postgiro till 

en kostnad av ca 1000 kr. Alternativ är att ha ett extra bankgiro för 300 kr 
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eller att klubben nöjer sig med att bara ha ett bankgiro. Emma pratar med 

Torbjörn och återkommer. 

  

Veronica har en vinst på steg 2 utbildningen på 20 000 + 500x12 = 26 000 kr. 

Styrelsen beslutar därmed att det är OK att bjuda in Helen Friberg till 

utbildningen. Föreslogs att om möjligt ordna föreläsningar även för andra 

klubbar när hon ändå är här. 

Fredrik startar nosework/specialsök till våren.  

 

 Emma meddelade att hon på grund av tidsbrist slutar som kassör vid nästa 

årsmöte men stannar förhoppningsvis kvar i styrelsen. Styrelsen beklagar detta 

men har förståelse för att arbete och familj måste gå före.     

   

§ 7 Inga övriga frågor 

 

 

 

§ 8 Nästa möte är onsdagen den 9 november kl 1900.  

   

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

 

 

 

 

Protokoll för den 20 oktober 2016. 

 

 

 
 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                               Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Marianne Söderberg 


