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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 17 januari 2017 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Emma Axklo 

Inger Blomqvist  Göran Olsson 

Marianne Söderberg  Ida Queckfeldt 

Gun Andersson     

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Ida valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Rapporter från utskotten: 

A. Tävlingskommitté 
Den 18 mars har vi tävling i Spår appell och den 22 april i lydnad klasserna 

Start, 1 och 2.  

Angelika har efterfrågat fler hinder, apporter mm till lydnad, ca 3000 kr. 

Styrelsen beslutar att det är OK att inhandla. 

Agility ska köpa fler hinder för pengar de själv dragit in. Styrelsen 

godkänner beställningen som redan lagts. 

  

B. Utbildningskommitté 
Patrik har gått en testledarutbildning i december. 

Veronica ska ha följande kurser:  

Uppdateringskurs  25+26 februari 

Grundmodul  11+12 mars 

   25+26 mars 

   8+9 april 

A1=Allmänlydnads instruktör 22+23 april (i Tollarp) 

   6+7 maj 

   20+21 maj 

   3+4 juni 

  samt en dag för examination. 

   

Helen Friberg kommer i september, kostnad 26000 kr. Se tidigare 

protokoll. Söndagen den 10 september ska hon hålla kurs eller föreläsning 

för alla intresserade. Kerstin kontaktar Veronica angående kostnader och 

upplägg. 

Anita Andersson sköter numera inköp av kursmateral och böcker. 
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C. Underhållskommitté 

Avvakta inköp av ny skrivare på grund av lite ebb i kassan just nu. De vi har 

fungerar i princip. Ida lägger ut på Face Book att vi behöver en begagnad 

skrivare tills vi kan köpa en ny. 

Sven-Göran Ericsson undrar om han får fortsätta städa. Styrelsen tar 

tacksamt emot det erbjudandet. 

 

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera. 

 

E. Framtida kommitté 

Marianne har ordnat en karta som visar var gamla och nya stugan ligger 

samt vägen till det nya. Marianne sätter upp kartan, tillsammans med 

information om att vi har flyttat, på dörren på gamla stugan och på 

anslagstavlan i byn. 

Emma skickar kartan till veberöd.nu. 

 

§ 5a Appellplan 

Så fort marken torkat upp lite ska marken jämnas och gräset klippas. Kerstins 

man ordnar det. Bör vara tillräckligt bra före lydnadstävlingen i april. 

Göran har kontaktat kommunen angående hundlatriner. 

Strömmen stängd på gamla planen enligt kommunen/Göran. 

Röda boden och ”flaket” ska flyttas med en hjullastare för 500 kr i timmen, 

6000 kr billigare än med kranbil.  

På lördag rensas gamla appellplanen.  Sven-Göran och Kjell Persson kör till 

tippen med allt som ska kastas. 

Skyltarna som satt på de gamla grindarna ska sättas på de nya så att planen inte 

används som en allmän rastplats. Vi behöver tre men har bara två. Ida kollar om 

någon skylt följt med de grindar som såldes.   

  

§ 5b Stuga 

 Bredband finns nu. Fredrik ska ordna så att det kopplas in samt tel.koppling – 

Iptelefoni. 

 Veronica önskar något skydd framför gången och köksluckan när hon har kurs. 

Inte dörr utan draperi. Gun ordnar. Sven sätter upp gardinstång. 

  

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

 Skylt ”Välkommen till Veberöds bk” bör stå vid infarten från bostadsgatan. 

Marianne kontaktar skyltföretag i Veberöd för att få kostnadsförslag. 

   

§ 7 Ekonomi 

 Stugan har kostat 500 000 kr. Vi har endast 120 000 kr på kontot varav 20 000 

är öronmärkta till agility. Så vi måste vänta med yttertaket och trädäcket som 

kan kosta närmare 100 000 kr.  
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Förra året hade vi utlägg för ca 15 000 kr under jan-febr. Tillkommer att 

elektrikern vill ha 12000 kr. Göran har haft utlägg för 2905 kr. Ett mindre 

takläckage kan Göran nog ordna för 500 kr vilket ingår i summan ovan. 

 Kommer också att behövas lite underhåll av den röda boden som agility ska ha. 

 Styrelsen beslutar att klubben betalar Jessicas medlemsavgift. Nödvändigt för att 

hon ska komma med i Sbks rullor. 

 

§ 8 Inkommen post 

 Julkort med tack för gratulationerna från Georg Heinemann som fyllt 95 år och 

tävlar fortfarande. Georg är hedersmedlem.  

 

§ 9 Övriga frågor 

 Kallelsen till årsmötet gick ut innan den siste december.  

 

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 11 Nästa möte tisdagen den 31 januari kl 1830. 

 

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

 

 

 

 

 

Protokoll för den 17 januari 2017. 

 

 
 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Ida Queckfeldt 


