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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 10 maj 2017 
    

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

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Marianne Söderberg valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling 22/4, 32 kom till start, vinst ca 5000 kr. 
Rallylydnadstävling ska ordnas. Får hjälp av sekreterare från Skurups Bk. 
Endast tre dagar möjliga av sex veckor i september och oktober.   
 

B. Utbildningskommitté 
Föreläsningen med Jenny Wibäck är flyttad från 28 till 20 september. 
 

C. Underhållskommitté 
Wendys man sätter i ett lås i norra dörren under maj. Kollar så det är 
skyddsklass 2. Samma nycklar till alla dörrar. 
Göran ordnar kodlås till två av grindarna och boden. Claes Olsson 55 kr st. 
Alla i styrelsen i styrelsen kommer att få nycklar till kansliet. 

 
D. Avel och hälsa 

MH inställt på våren för att banan inte blir besiktigad / för få anmälningar 
och inställt i augusti. 

 
E. Framtida kommitté 

Inget att rapportera. 
 
§ 5a Appellplan 
 Kontinuerligt underhåll men planen är rätt bra nu. 
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§ 5b Stuga 
 När nya dörren till trädäcket sattas in var det lite fukt i väggen. Kan bero på 

läcka i taket men det är svårt att veta. Göran anser att det är angeläget med ett 
nytt tak på stugan. Kostnad 300 000 kr (inkl allt material, arbete, moms, 
ställning mm). Klubben amorterar nu 4000 kr/månad. Ett nytt lån skulle ge för 
hög kostnad för klubben. Göran kollar vad en ompappning av taket skulle kosta.  

 
Nuvarande försäkring hos Folksam togs i höstas innan stugan var färdigbyggd. 
Inger pratar med Folksam och ser till att försäkringen uppdateras. Kollar 
samtidigt om märkning av agilityhindren. 

   
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Det har bildats en köksgrupp bestående av Annette Lindberg köksansvarig, 

Marianne Söderberg, Gull-Britt Persson och Anita Jönsson. 
  

Föreslogs att klubben har öppen träning onsdagar under sommaren och att 
Jessica då håller köket öppet. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag. 

   
§ 7 Ekonomi 
 Under jan-mars har vi fått in 30 000 mindre än förra året. Behållningen är nu 

82000 trots intäkter kurser. Kommer in 10 000 kr till för en kurs som 
Veronika ska hålla. Det kommer regelbundet många små men nödvändiga 
kostnader, främst kopplat till färdigställandet av vår anläggning, som t ex 1000 
kr färg trädäcket. Viktigt att vi har en buffert.  

 
 Göran föreslår att det ska finnas en låst box för pengar vid kakorna, med en 

informationslapp om vad som gäller, för att minska spill. Marianne informerar 
Annette. 

 
 Styrelsen beslutar att körersättning för instruktörer ska betalas ut 

oberoende av sträckans längd. Idag finns en undre gräns för körsträckan. 
 
 Wendy har sett över vårt elavtal och ändrat till rörligt pris under ett år, vilket 

blir billigare. 
 
 Ideella föreningar kan från Lunds kommun få lokalt aktivitetsbidrag för 

ungdomar. Föreningen ska ha minst 20 medlemmar i ålder 7-25  varav minst 10 
ska vara folkbokförda i Lund. Marianne och Wendy undersöker. 

 
 Klubben ska åter söka pengar från stiftelsen Hanna och Johan Willhards 

donationsfond. Kerstin och Marianne tar ansvar för det. Inger ska försöka hitta 
fler fonder och stiftelser där vi kan söka pengar. 
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Wendy informerade om att postboxen sägs upp en gång per år. Siste februari 
nästa år kommer postboxen att sägas upp och ersättas av en brevlåda. 

 
§ 8 Inkommen post 
 Inget att rapportera. 
 
§ 9 Övriga frågor 
 Kerstin och Wendy har träffat arbetsförmedlingen tillsammans med Jessica 

Andersson för att diskutera anställningsform. Efter en längre diskussion, om 
bland annat arbetsförmedlingens mål med anställningen samt olika typer av 
arbetsuppgifter, beslutade styrelsen att anställa Jessica Andersson på en 75 % 
tillfällig anställning från 1 juni 2017 till 30 maj 2018. Arbetsförmedlingen bidrar 
med 80 % av lönen. 

 
 Inger och Wendy går på distriktsmötet 31/5.  
 
 Vid utskicket av inbjudan till nästa medlemsmöte/invigningsfesten skickades 

epost via SBK:s Medlem online. Enligt det systemet saknade ca 80 medlemmar 
epostadress och därför skickades ca 80 brev med posten. Samtidigt 
uppmanades de medlemmarna att anmäla sin epost adress till SBK. Styrelsen 
anser att det är en onödig kostnad med brevutskick. Styrelsen beslutade 
därför att i fortsättningen sker utskick av t ex kallelser till de medlemmar som 
har epostadress i Medlem online och samt via FB, hemsida och anslagstavla.  

 
 Finns misstanke om att vissa epostadresser inte kommer in/fungerar på Medlem 

online. Inger kollar med SBK.  
 
 Invigningsfesten. Göran gör lista på inbjudna och skickar en särskild inbjudan till 

dem. Kerstin, Marianne och Elisabeth tar fram frågor till tipspromenad, ordnar 
lotteriet och en skojtävling för hund. Köksgruppen tar hand om maten. 

   
§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§11 Nästa möte är medlemsmötet söndagen den 11 juni kl 1400. 
 Första mötet efter sommaruppehållet är måndagen den 21 augusti kl 1900. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 10 maj 2017. 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
 
_________________________   
Justeras, Marianne Söderberg 


