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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 31 januari 2017 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Malin Karlsson 

 Marianne Söderberg  Göran Olsson 

Emma Axklo   Gun Andersson  

Inger Blomqvist     

  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Marianne valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Genomgång av dagordningen för årsmötet, punkterna 9 a, 12 abcd samt 14. 

 

9.a Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 

för 2016. 

 

Inger informerade om att all text kommit in förutom rallylydnad, statistik över 

kurser och träningsgrupper samt ordförandes inledning. Inger kontaktar 

Carina Jönsson ang. rallylydnad och alla instruktörer och träningsgruppsledare 

ang. statistiken samt skriver ett förslag till Kerstin som grund för ordförandes 

inledning. 
 

Uppfyllande av målen 2016 gicks igenom. Resultatet bifogas. 

 

12.a Styrelsens förslag till mål 2017. 

 

Det övergripande verksamhetsmålet behålls med samma formulering som år 

2016. Se bilaga om mål 2017. 

 

12.b Rambudget för 2017 samt preliminär rambudget för 2018. 

 

Båda bifogas. 

 

12.c Medlemsavgift för 2017. 

 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna förblir oförändrade. 
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12.d Motioner 

Inga motioner har kommit in. 

 

14. Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

 

Styrelsen gick igenom möjliga aktiviteter för 2017. Se bilaga om mål 2017. 

  

 

§ 5 Övriga frågor. 

Med anledning av distriktets kritik mot Veronica som kursledare för 

grundmodul och allmänlydnad 1: Marianne kontaktar Therese för att få in nya 

bedömningar av alla som gått grundmodulen. Därefter tar Kerstin kontakt med 

distriktet. 

 

Jessicas Anderssons anställning ska redas ut. Emma lämnade över den uppgiften 

till Kerstin och Inger som ser till att arbetsförmedlingen får in de uppgifter de 

begärt. 

 

§ 6 Nästa möte är årsmötet tisdagen den 28 februari kl 1830. 

  

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

   

 

 

 

Protokoll för den 31 januari 2017. 
 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Marianne Söderberg 


