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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 13 mars 2017 

    

Närvarande:   

Kerstin Ekholm  Göran Olsson 

Emma Axklo   Ida Queckfeldt 

Inger Blomqvist  Elisabeth Bauer 

Marianne Söderberg  Wendy Mörk 

  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Emma valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Styrelsen beslutar att adjungera Wendy Mörk som kassör. Kristina Torstensson 

kommer att sköta bokföringen. Beslut fattas vid nästa medlemsmöte. Wendy 

tar fram en blankett som ska bifogas kvitton. 

 Behövs därför inte ett nytt bokföringsprogram.    

    

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Appelltävling på lördag. 18 anmälda men endast 8 spår. 

 

B. Utbildningskommitté 
Veronica är godkänd för att hålla grundmoduler. Klubben ska begära att 

Veronica får gå vid sidan om på allmän 1 för att sedan få examineras. Emma 

och Inger sätter ihop en skrivelse till distriktet. 

 

C. Underhållskommitté 

Tävlingssektorn har fått en ny enklare skrivare tills vidare. 

  

Agilitybodens träbeklädnad är dålig och behöver ersättas med plåt. Kostnad 

ca 5000 för plåt och nya dörrar. Styrelsen beslutade att godkänna 

åtgärderna. 

Göran har lagat hålet i taket. Taket behöver tjäras. 

  

Gräsklipparen behöver ny drivrem och den behöver servas, kostnad ca 

5000 kr. Styrelsen beslutade att godkänna utlägget.  

 

Styrelsen beslutade att anlita Jan Jensen för att klippa gräset på 

appellplanen en gång i månaden till en kostnad av 1500 kr per gång.  
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Däremellan kan några medlemmar, som fått information om hur 

gräsklipparen fungerar, klippa delar av planen vid behov. 

 

Städningen av stugan fungerar bra men jorden utanför stugan gör att 

mycket dras in på golvet. En skorengörare med borst skulle minska 

nedsmutsningen i stugan. Marianne har kanske en extra hemma. Sopborste 

och skyffel ska sättas i stugan och det ska informeras på t ex 

instruktörsträffar att det uppskattas om smuts på golvet sopas upp efter 

kurser mm. 

 

Klubben är numera fastighetsägare. Det är viktigt att stugans värde bevaras. 

Därför behövs en fastighetsskötare. Göran Olsson kan ta på sig den 

uppgiften. Wendy presenterade olika förslag för arvodering istället för 

anställning. Styrelsen beslutade att arvodera Göran med 5 

heldagstraktamenten per månad a 1000 kr. Styrelsen beslutade även att 

Göran har rätt att besluta om utlägg upp till en kostnad av 5000 kr per 

inköp. Göran informerar i styrelsen om behoven av underhåll. Detta gäller 

från 1 april. 

 

Göran har köpt hänglås till två av grindarna till appellplanen. Nyckel till 

låsen hänger innanför ytterdörren. 

 

Göran tillverkar en ”anslagstavla” vid ingången till appellplanen för 

information. 

  

D. Avel och hälsa 
Inga kommentarer. 

 

E. Framtida kommitté 
Inga kommentarer. 

 

§ 6a Appellplan 

Lördagen den 4 mars hjälpte många till med att jämna planen. Stubbar togs bort 

och hål fylldes.  Föreslogs fixardagar vår och höst. Styrelsen beslutade att ha 

en fixardag den 8 april kl 9-13. Emma gör en inbjudan som kan läggas på 

hemsidan och delas ut till bland annat instruktörer. 

 

Förslag att användning av appellplanen inte ska behöva bokas men däremot 

stugan. 

  

§ 6b Stuga 

Wendys man tittar på möjligheten att ordna lås på den norra dörren. 
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§ 7 Styrelseledamöternas utskott 

 Marianne kollar med Inger Jönsson om någon har tagit över skotträningen. 

  

Elisabeth föreslår att de pengar hennes lydnadsträningsgruppen har över 

används för att anlita Jenny Wibeck för en föreläsning till hösten. Styrelsen 

tyckte det var ett bra förslag och gav Elisabeth i uppdrag att organisera det.  

 

 På många klubbar kostar det ingenting att vara med i en träningsgrupp. Istället 

ställs krav på att hjälpa till på tävlingar. Kostnad för att vara med i en 

träningsgrupp är inte reglerat, enligt fråga ställd till Svenska Brukshundklubben. 

Styrelsen beslutar att inte ändra tidigare beslut som är att kostnaden för en 

hund i träningsgrupp är 500 kr och 250 kr för en andra hund. Styrelsen 

beslutar att komplettera med att samma ska gälla för hund i två 

träningsgrupper. Viktigt att informera om varför vi tar betalt dvs vilka utgifter vi 

har. Wendy skriver ett förslag till information som ska läggas ut på hemsidan. 

Skickas till styrelsen för synpunkter först. Styrelsen beslutar även att beslut 

vid styrelsemötet 7 mars 2016, angående ersättning för instruktörer, 

kompletteras med att träningsgruppsledare inte behöver betala avgiften för 

träningsgruppen. 

 

 Emma träffar vår kanslist Jessica imorgon. Därefter skriver Emma ett förslag till 

en arbetsbeskrivning för kanslist. 

 

 Rallylydnaden behöver fler/nya skyltar. Kostnad ca 2500-3000 kr. Förväntar oss 

tävling till hösten som motprestation. Marianne pratar med Carina Jönsson. 

 

 Cairne klubben vill, liksom förra året, hyra vår anläggning den 17 juni kl 10-14. 
Styrelsen beslutar att det går bra. 

 

 Marianne har tillfälligt skött inköpen till köket det senaste halvåret. Vem ska 

sköta det framöver? Från och med nu bör kurs- och träningsgruppledare stå för 

försäljningen till sina gruppmedlemmar. Ingen annan behöver gå ut i köket. 

Domar- och funktionärsfika ska bokföras dvs det som inte betalas ska föras in i 

en bok. Wendy lägger ut en bok skriver en information.  

 

 Marianne meddelar Fredrik att avgiften för medlemskap i Brukshundklubben 

ska ändras från 505 kr till 525 kr på hemsidan. 

   

§ 8 Ekonomi 

 Just nu har klubben ca 82 000 kr i kassan. Förra året vid samma tid hade 

klubben ca 100 000 kr. 

 

 Klubben bör ha ett låst kassaskrin i köket. Swish ger automatisk redovisning. På 

sikt bör kontanter fasas ut. 
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§ 9 Inkommen post 

 Ingen   

 

§ 10 Övriga frågor 

 Anslagstavla inne. Marianne föreslår ringpärms tavla. 

 Kerstin informerade från distriktsmötet. 

 

§ 11 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 12 Nästa möte är tisdagen den 11 april kl 1830. Mötestider under året är 

  

Onsd 10/5 kl 1830, medlemsmöte (Obs! Ändrat efter mötet) 

Torsd 15/6 kl 1830  

Månd 21/8 kl 1900  

Tisd 12/9 kl 1830 

Onsd 11/10 kl 1830 

Torsd 16/11 kl 1830 

Fred 1/12 kl 1830, medlemsmöte 

 

 

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

 

 

 

 

Protokoll för den 13 mars 2017 
 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 

 

 

 

 

 

_________________________   

Justeras, Emma Axklo 


