
!

PROTOKOLL

Styrelsemöte VBK torsdagen den 15 juni 2017

Närvarande: 
Kerstin Ekholm Ida Queckfeldt
Göran Olsson Wendy Mörk
Marianne Söderberg

§ 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:
1. Det kommer att hållas tävling i agility och rallylydnad under 

hösten.

B. Utbildningskommitté:
1. Möte med styrelsen och instruktörerna planeras till den 17/8.
2. Leif Larsson vill hålla i skotträningar. Beslutades att datum ska 

meddelas på hemsidan och informationstavlan vid grinden 
senast 1 vecka innan. Marianne undersöker om det behövs 
nytt tillstånd för skotträning.

3. Bruksträningsgrupperna önskar möte med styrelsen för 
diskussion om markfördelningen. Möte för detta ska bokas 
under tidig höst. Marianne kontaktar Fredrik och frågar om han 
kan närvara.

C. Underhållskommitté
1. Beslutades att priset för hyra av del av appellplanen är 300:- 

per dag. Om man också önskar hyra agilityhinder eller 
rallylydnadsskyltar tillkommer 500:- per gren. Stugan kostar 
500:-/dag att hyra. Wendy för in detta i de ekonomiska 
rutinerna.

2. Göran sätter upp en idé och förslagslåda i klubbstugan
3. Ang agilityboden: Nytt försäkringsbolag kommer och 

inspekterar, efter det ska fortsatt diskussion föras om hur vi 
låser. Göran renoverar panelen på långsidan ut mot vägen.
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4. Beslutades att gå vidare med uppsättning av gardiner/draperi i 

i stugan vid köket för att förbättra ljudmiljön.

D. Avel och hälsa

E. Framtida kommitté
1. Beslutades att starta sektioner för bruks, agility och 

instruktörer för att underlätta klubbens arbete och skapa bra 
miljöer för utveckling av verksamheterna.

§ 5a Apellplan

§ 5b Stuga

§ 6 Styrelseledamöternas utskott

§ 7 Ekonomi

§ 8 Inkommen post

§ 9 Övriga frågor
Nästa distriksmöte hålls den 6:e september.

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes

§11 Nästa möte är måndagen den 21 augusti kl 1900.

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

Protokoll för den 15 juni 2017.

_________________________ _________________________
Vid protokollet, Wendy Mörk                                  Ordförande, Kerstin Ekholm
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_________________________
Justeras, Marianne Söderberg
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