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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK torsdagen den 21 augusti 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  Göran Olsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Inofficiell agilitytävling 1oktober, 80 anmälningar, kostnad 50 kr per klass, 
tre klasser. Lånat tunnlar av Ystad till ett tunnelrace, 25 kr per lopp. 
Kostnad 500 kr för domare och rosetter 1200 kr.  
 
Officiell rallylydnads tävling den 7 oktober. Hyr tävlingssekreterare , 2 
skrivare och 2 domare för 500 kr var samt 300 kr till var domare för att de 
lägger banorna plus körersättning för samtliga. Ca 1800 för priser. Total 
kostnad ca 5500 kr. Går ihop om vi får minst 40 tävlande. 
  
Officiell tävling i sök den 29 oktober, högre och lägre.  
 

B. Utbildningskommitté 
Den 17 augusti hölls ett möte med instruktörerna. Minnesanteckningarna 
bifogas. Bland annat diskuterades kurser och skottträning. 
  
Veronica lämnar HUG den siste augusti. Marianne hjälper tills vidare Jessica. 
21 anmälda till Jenny Wibecks kurs 20 september. 
 
10 personerhar listat sig för att hålla i skotträningen. De är kallade till ett 
möte imorgon kväll, 22/8, för att lära sig hur. Skotträning börjar veckan 
därpå, tisdagar kl 1815-1845. Infolapp ska läggas i brevlådorna i 
bostadsområdet intill och info ska läggas ut på hemsidan. 
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Möte med bruksgrupperna 21 september kl 1900 angående den begränsade 
marktillgången. Patrik Andersson kommer. Elisabeth kallar de som leder 
bruksträningsgrupper och brukskurser dvs Patrik Andersson, Malin Karlsson, 
Anita Andersson, Inger Jönsson och Ingrid Ericsson. Inger Jönsson kan onsd 
och torsd jämna veckor. 

 
Anita A., Patrik A. och Malin K. har var sin spårträningsgrupp dvs tre grupper 
totalt. Malin har en nybörjarkurs i spår i Ilstorp. Inger Jönsson håller samman 
sökträningsgruppen. Fler kurser och grupper ger mer mark från region Skåne. 
Göran försöker ordna mer mark genom sina kontakter. 

 
 16 anmälda till Valpkurs. Eva Valman håller en kurs för 10 ekipage á 850 kr 

Start torsdagen den 7 september. 
 22 anmälda till Allmänlydnad 1. Maria Hilbert har startat en kurs med 12 st 

á 850 kr. Berit Sandberg är tillfrågad som kursledare, funderar.  
 6 anmälda till Allmänlydnad 2. Ingrid Ericsson tar den kursen. Upplägg 10 

gånger á 1 timme, kostnad 800 kr. 
 4 anmälda till ungdomskursen som Kerstin och Marianne ansvarar för.  
 Endast 2 anmälda till Kul med hund. Avvakta till våren.  
 8 anmälda till Tävlingslydnad startklass för Ingrid Ericsson. 
 7 st anmälda till Rallylydnad nybörjar för Carina Jönsson, helger. 
 10 anmälda till Specialsök. Fredrik håller inte kurs i höst kanske till våren. 
 

Av bilaga 2 framgår vilka kurser som för närvarande inte kan starta på grund 
av att vi saknar instruktör. 
 
Ida skriver ett brev till instruktörerna för att peppa till att hålla valpkurs och 
allmänlydnad 1. 
 
Letar agility instruktör utbildning för Ronja Nilsson som gått vid sidan om 
Ida nu. 
 
Det ska göras en instruktörslista med fakta om vilka kurser de hållit när 
mm. Instruktörerna är stommen i verksamheten och bör uppskattas mer. 
Styrelsen bör ha regelbunden kontakt med instruktörerna. Ett förslag är 
någon form av samling i början och slutet av terminen. Marianne är länken 
mellan Jessica och instruktörerna. 

 
C. Underhållskommitté 

Ida informerade om en person som vill hyra våra lokaler för att ordna 
massage mm för hundar. Ida ber att hon skriver ner sin affärside och 
därefter behandlar styrelsen frågan. 
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D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera. 
 

E. Framtida kommitté 
Inget att rapportera. 

  
§ 5a Apellplan 
 Kaninerna fortsätter att göra hål på planen. 
 
§ 5b Stuga 

Inger informerade om vad som gäller för lås enligt försäkringsbolaget för att 
stugan ska vara inbrottsskyddad. Wendys man tittar på låsen imorgon 22/8 
tillsammans med en låssmed. Ida har kontakt med en smed som eventuellt kan 
ordna bommar till förråden.  

 
Göran informerade om att vi inte får några bidrag till taket från kommunen. 
Kolla när bygglovet går ut, bevakning, ändra på bygglovet vad gäller taket. 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Hemsidans ”hitta hit” var mindre bra. Marianne har pratat med Fredrik som 

justerat. 
   
§ 7 Ekonomi 
 Sökt pengar hos arbetsförmedlingen för del av Jessicas lön.  

Snabbgross kredit 3000 kr beslut Annette Lindberg. 
 Göran Olssons arbete arvoderas genom att Göran och Inger får gratis kurser. 
  
§ 8 Inkommen post 
 Inget att rapportera. 
 
§ 9 Övriga frågor 
 Wendy överlämnade diverse papper för Inger att arkivera. 
   
§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§11 Nästa möte är tisdagen den 12/9 kl1830. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Bilaga 1 Minnesanteckningar från instruktörsmötet den 17 augusti. 
Bilaga 2 Kurser som för närvarande inte kan starta. 
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Protokoll för den 21 augusti 2017. 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Vid protokollet, Inger Blomqvist                              Ordförande, Kerstin Ekholm 
Sekreterare 
 
 
_________________________   
Justeras, Göran Olsson 


