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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 9 november 2016 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Malin Karlsson 

Inger Blomqvist  Göran Olsson 

Marianne Söderberg  Ida Quickfeldt 

Fredrik Lövgren     

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Malin valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Klubben har en lydnadstävling lördagen den 26 nov alla klasser. 65 anmälda. 

 

B. Utbildningskommitté 

Veronica föreslår att Helen Friberg har föreläsning på söndagen 10 

september efter kursen som är på lördagen. 
Ingrid Ericsson vill beställa ett ”öppet” agilityhinder. Fredrik kollar vad det 

kostar. 

Ida vill hålla privatlektioner nästa år för att få in pengar till klubben. 

Styrelsen stödjer naturligtvis detta. 

 

C. Underhållskommitté 

Fredrik kollar vad en ny skrivare kostar. 

 

D. Avel och hälsa 
Inga kommentarer. 

 

E. Framtida kommitté 
Fredrik har uppdaterat hemsidan. 

 

§ 5a Appellplan 

Göran ska kontakta kommunen angående att lamporna ska tändas i samlade 

grupper. 

Lampan från agilitybanan ska flyttas till lämplig plats på nya appellplanen. 

Bodarna liksom gömslen ska flyttas till nya appellplanen. Fredrik kollar om hans 

kontakt kan hjälpa till med det. 

Det mesta av nuvarande staket är borttaget redan. 



 

Veberöds Brukshundklubb 2 Organisationsnummer: 845002-6995 

Box  83   
247 26 VEBERÖD 

E-post: veberodbk@telia.com 

Hemsida: vbkhund.se   

  

§ 5b Stuga 

 Elen är nästan helt inkopplad och klar.   

 Marie Svensson har skänkt stolar med dynor, två högskåp och två stora träbord 

med tung betongfot att ha utomhus. 

 Vi säger upp befintliga stugan till årsskiftet. Allt ska flyttas innan dess men efter 

julfesten. 

 Ida ser till att de två skåp som vi inte behöver bortskänkes mot avhämtning.

  

  

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

 Styrelsen beslutar att anställa en ny kanslist eftersom Eva inte har tid av 

personliga skäl. Den nya kanslisten heter Jessica Andersson. Kansliet blir från v 

44 bemannat tisdagar kl 17-19 och telefontid är måndag-fredag kl 13-15. 

 Styrelsen beslutar att bjuda Jessica på julfesten. 

  

Marianne har kollat att jultallrik kostar 149 kr per person. Styrelsen godkänner 

det priset. 

 

Marianne har fått nyckeln till postboxen och kommer att tömma den 

regelbundet.  

   

§ 7 Ekonomi 

 Lånet på 200 000 kr är nu utbetalt till klubben. 

 

§ 8 Inkommen post 

 Inget att rapportera. 

   
§ 9 Övriga frågor 

 Föreslogs att årsmötet ska hållas måndagen den 27 februari eller tisdagen den 

28 februari. Kerstin kollar vem som kan vara ordförande och vilken dag den 

personen kan. 

 

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 11 Nästa möte är medlemsmöte och julfest fredagen den 2 december kl 1830. 

 Första mötet år 2017 blir tisdagen den 17 januari kl 1830. Onsdagen den 1 

februari kl 1830 har vi ett förberedande möte inför årsmötet.   

 

§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 9 november 2016. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Malin Karlsson 


