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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 11 april 2017 
    

Närvarande:   
Kerstin Ekholm  Elisabeth Bauer 
Inger Blomqvist  Wendy Mörk 
Marianne Söderberg  Ida Queckfeldt 
Göran Olsson     

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Ida Queckfeldt valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling 22/4 med startklass, klass1 och klass 2. 43 st är anmälda. 
Träningstävling i Agility 23/5 tillsammans med Ystad, Skurup, Simrishamn 
och Sjöbo.  
Pågår förberedelser för tävling i rallylydnad. 
 

B. Utbildningskommitté 
Ronja Nilsson går bredvid Ida och vill gärna utbilda sig till instruktör. 
 

C. Underhållskommitté 
Fixardagen gick bra. Fler stubbar togs upp, hål fylldes och sten plockades. 
Det pågår planering för renoveringen av agilityboden. 
Infotavlan som Göran gjort har blivit mycket bra. 
Wendys man kan sätta ett lås på den norra ytterdörren för 4500 kr. Det 
blir i så fall ett lås som låses med nyckel både inifrån och utifrån. Styrelsen 
beslutade att lås sätts på norra dörren eftersom det är en förutsättning 
för att försäkringen ska gälla. 
Inger pratar med Fredrik om översyn av försäkringen nu när stugan är 
färdig och vi dessutom har skaffat nya agilityhinder. Agilityhindren bör dna 
märkas. 
 

D. Avel och hälsa 
Patrik ska ha en MH i maj. 
 

E. Framtida kommitté 
Styrelsen diskuterade bokning av stugan och planen. Som tidigare sagts så är 
det kalendern på hemsidan som gäller. Jessica ska meddela Fredrik när det 
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startar en kurs eller träningsgrupp. Fredrik lägger in den på hemsidan. Den 
kursledare som vill boka en sal meddelar Fredrik direkt och han lägger in 
även den på hemsidan. Jessica för sedan in salen i papperskalendern när hon 
fått information om det. Alla kurser och träningsgrupper använder planen 
och den behöver därför inte bokas för det. Om endast planen hyrs ut bör 
ju även det framgå av kalendrarna på hemsida och på papper. Inger pratar 
med Fredrik om en info på hemsida och Facebook . Jessica besökte 
styrelsen och fick information om sin uppgift vad gäller papperskalendern. 
  

§ 5 Stuga 
 Vi behöver utemöbler. Göran erbjöd sig att göra nya av typen bord och bänk 

som sitter ihop. Krävs utemöbler som inte blåser bort. Elisabeth kan eventuellt 
ordna utemöbler som ska bytas ut på hennes arbetsplats. Vi avvaktar. 

 
 Styrelsen diskuterade uthyrning av stuga och plan, kostnad och till vem.  

Styrelsen beslutade att uthyrning kan ske till medlemmar och till 
hundverksamhet. Undantagsvis kan uthyrning ske till annan verksamhet men det 
beslutas från fall till fall av styrelsen. Så även uthyrning av hela planen. 
Kostnad: Stugan hel dag 500 kr, del av plan 300 kr. 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Följande medlemmar sköter barometern. 
 Agility Ida Queckfeldt 
 Rallylydnad Johan Haglund  
 Lydnad Karin Larsén 

Bruks Angelika Karlsson 
 
Annette Lindberg besökte styrelsen och berättade att hon kan ta ansvaret för 
köket tillsammans med en grupp som hjälps åt. Annette beskrev vilka uppgifter 
hon kan tänka sig att ta ansvar för. Styrelsen beslutade att anlita Annette. 
Marianne beskrev vad som brukar inhandlas regelbundet och vad det brukar 
kosta. Tävlingsledarna ska inte behöva ordna köket inför tävlingar. Bättre att en 
person ansvarar för köket och för inköp och har hjälp av en köksgrupp. Till 
tävlingen den 22 april är köket bemannat. 
   

 Marianne kontaktar Anita Jönsson som brukar hjälpa till i köket. Annette 
kontaktar en som heter Mona och som kanske vill ingå i gruppen. Därefter 
skriver Annette en info på facebook och hemsidan där hon även efterfrågar fler 
som kan hjälpa till ibland. 

   
§ 7 Ekonomi 

Wendy delade ut kopior på resultat- och balansrapport och informerade om 
att hon ser ingenting som är oroande. 
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Wendy har reviderat de ekonomiska riktlinjerna på hemsidan. Där finns även 
blanketter för olika utlägg. De ska användas så att det blir enklare för Wendy 
att följa upp klubbens ekonomi. Wendy mailar förslaget till reviderade riktlinjer 
till alla i styrelsen för synpunkter.  
 
Eventuella överskott, vid en aktivitet eller försäljning, kan med fördel betalas in 
på föreningens konto för att minska kontanthanteringen. Samtidigt skickas en 
blankett till Wendy så att hon ser vad det är som kommit in och från vem. 
 
Idag gäller att körersättning ges till instruktörer som bor minst 2 mil från 
klubben. Wendy tyckte att det vore mer rättvist om alla fick körersättning 
oberoende av sträckans längd. Styrelsen funderar och tar beslut nästa gång. 
 
Rallylydnad har en slant över och vill ha det i en egen fond för att kunna köpa 
det som de behöver, liksom agility. Wendy skapar en rallylydnadsfond. 

  
§ 8 Inkommen post 
 Postboxen som vi har kostar 2400 kr per år. Wendy undersöker möjligheten 

att istället ha en egen brevlåda och pratar med posten om nuvarande avtal. Vi 
bör ha mer autogiro om möjligt.  

   
§ 9 Övriga frågor 
 Styrelsen diskuterade lämpligt datum för medlemsmöte/invigningsfest. Bör vara 

innan skolavslutningarna börjar dvs i slutet av maj. Kallelsen ska vara ute 30 
dagar före. Kerstin kontaktar Emma, som visat intresse för att vara med och 
ordna festen, och återkommer med förslag till datum.  

 
§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§ 11 Nästa möte är onsdagen den 10 maj kl 1830. Då är det vanligt styrelsemöte, 

inte medlemsmöte som tidigare aviserat. 
 
§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Protokoll för den 11 april 2017. 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
_________________________   
Justeras, Ida Queckfeldt 


