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PROTOKOLL 
 

Medlemsmöte VBK söndagen den 11 juni 2017 
    

Närvarande från styrelsen   
Kerstin Ekholm  Marianne Söderberg 
Inger Blomqvist  Göran Olsson 
Ida Quickfeldt  Elisabeth Bauer 
Wendy Mörk 

 
§ 1 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Marianne Söderberg valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Val av kassör 
 Emma Axklo, vald till kassör, har tidigare i år av hälsoskäl valt att avsäga sig 

posten. Wendy Mörk har som adjungerad i styrelsen skött kassörposten med 
hjälp av Kristina Torstensson som skött bokföringen. Mötet beslöt att välja in 
Wendy som ordinarie ledamot och kassör i styrelsen att tillsammans med 
Kristina sköta klubbens ekonomi. 

    
§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Marianne informerade om vilka tävlingar klubben haft och att det till hösten 
planeras för en inofficiell agilitytävling samt en officiell rallylydnadstävling 
nybörjarklass och fortsättningsklass.  
 
Barometern är klar vad gäller lydnad och rallylydnad men inte bruks än. 
Angelika ser gärna att någon annan håller i bruksdelen. Föreslogs att 
Nosework skulle vara med. Hur det bedöms vilka som hamnar i 
barometern framgår av hemsidan.   
 

B. Utbildningskommitté 
Inget att rapportera.   
 

C. Underhållskommitté 
Inget att rapportera. 
 

D. Avel och hälsa 
Klubben planerar inga utställningar i år. 
 

E. Framtida kommitté 
Inget att rapportera. 
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F. Styrelseledamöter 
Under sommaren föreslås allmän träning på onsdagar kl 1900 då köket 
planeras vara öppet. 
 
Wendy Mörk informerade om vad som sagts vid senaste distriktsmötet. 
Bland annat att det nästa år är jubileumsår och förbundet tycker att det ska 
synas mycket. Viktigt med lokala initiativ, satsa på ungdomar och ta kontakt 
med lokala tidningar. Utanför SBK har en ny tävlingsform dykt upp, kallad 
Rallymix, som är en blandning av agility och rally. 

 
§ 6 Övriga frågor. 

Någon fick inte svar på sin anmälan till Nosework i höstas. Styrelsen beklagar 
detta men byte av kanslist kan ha medfört att något trillat mellan stolarna. 
  
Medlemmarna efterfrågade skotträning.  Föreslogs att flera hjälps åt att sköta 
den.  En lista gick runt där intresserade kunde skriva upp sig. Styrelsen tar 
kontakt med Patrik för att diskutera upplägget.  
 
Sökgruppen önskade förklaring till varför deltagarna ska betala 500 kr per 
termin till klubben. Wendy förklarade att inkomsterna från alla träningsgrupper 
är nödvändig nu när klubben under några år har extra många utgifter på grund 
av den nya klubbstugan. Lån ska betalas och ett nytt tak måste anläggas inom 
några år. Sökgruppen har själv valt att inte använda anläggningen för att t ex 
träna lydnad. Förtydligades att om man är med i mer än en träningsgrupp eller 
tränar med mer än en hund så kostar det 250 kr, inte ytterligare 500 kr. Detta 
framgår av hemsidan. 
 
Föreslogs en kurs i sök eftersom det finns intresserade nybörjare. Sökgruppen 
undersöker möjlig kursledare. 
 
Marktillgången för sök och spår är dålig vilket drabbat flera klubbar.  Alla 
områden i Fulltofta är inte så bra. Beslutades att representanter för sök och 
spår ska bjudas in till styrelsen för att diskutera hur problemet kan lösas.  
 
En fråga ställdes om vilka som får använda de agilityhinder som är inlåsta i 
boden.  För att få tillgång till låskoden krävs att man gått en kurs i agility. 
Anledningen är främst hundarnas säkerhet. 
 
Jackor eller tröjor med VBK:s logga efterfrågades.  Finns företag som tillverkar 
plagg med loggor så att medlemmar kan beställa direkt vid behov. Därmed krävs 
inget lager på klubben som riskerar att inte bli sålt. Kristina Torstensson och 
Wendy undersöker. 
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§ 7 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
  
 
 
Protokoll för den 11 juni 2017 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
 
 
 
_________________________   
Justeras, Marianne Söderberg  


