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PROTOKOLL 

 

Medlemsmöte VBK fredagen den 2 december 2016 

    

Närvarande från styrelsen   

Kerstin Ekholm  Marianne Söderberg 

Inger Blomqvist  Göran Olsson 

Ida Quickfeldt 

 

§ 1 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Ingrid Ericsson valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
I lördags hade klubben en lydnadstävling med alla klasser. 50 tävlande. Sista 

gången på denna planen. 

 

B. Utbildningskommitté   

Therese Andersson har gått grundutbildningen. 

Annika Kärner är en ny instruktör. Hon ska gå uppdateringen på 2 dagar i 

februari och A1 i april med examen till sommaren 2017. Sedan kommer 
hon att hålla kurser. 

 

C. Underhållskommitté 

Ida har bland annat fått in 13 000 kr genom att sälja gamla agilityhinder. Just 

nu finns 19 500 kr för inköp av hinder. Det räcker till många hinder men 

det behövs ännu fler för att klubben ska kunna ha tävlingar. Ida kommer att 

ha privatkurser nästa år. Intäkten ska gå till fler nya hinder. 

  

D.  Avel och hälsa 
Inget att informera. 

 

E. Framtida kommitté 
Klubben har en ny kanslist, Jessica Andersson. Eva var tvungen att sluta på 

grund av personliga skäl. 

 

F. Styrelseledamöter 

Göran informerade om arbetet med den nya klubbstugan. Belysningen på 

appellplanen är besiktigad idag. Planen är att nya klubbstugan ska vara så 

klar i december att den kan besiktigas före jul. Nuvarande stuga är uppsagd 

till den siste december. Det innebär att flytten måste ske mellan jul och 

nyår. 
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§ 5 Inga övriga frågor.    

  

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

 

  

 

 

Protokoll för den 2 december 2016. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Ingrid Ericsson  


