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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 12 september 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  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Inget att rapportera. 
 

B. Utbildningskommitté 
Skotträningen har kommit igång. 
21 september kl 1900 träffar Elisabeth och Göran ansvariga för 
bruksgrupperna för att bland annat prata marktillgång. 
Många vill gå kurs hos oss men vi saknar instruktörer. Så här ser listan ut.  
Valpkurs  18 st 
Allmänlydnad 1 12 st 
Agility    8 st 
Appellspår   8 st 
Ronja Nilsson har gått bredvid Ida. Om kursdeltagarna tycker att det är OK 
så kan Ronja ta en nybörjarkurs i agility. Ida kollar. 
Elisabeth pratar med Malin Karlsson om kurs appellspår. Kanske kan Malin 
ta en begränsad kurs. 
Styrelsen beslutar att anlita avtalsinstruktör för att om möjligt kunna 
ordna kurser för de som anmält sig till valpkurs och allmänlydnad. Marianne 
kontaktar Martina Eberhard. 

  
C. Underhållskommitté  

Hundmassören Amanda Sjöland (Hundhörnan) funderar och återkommer.  
Kostnad för en dag i månaden 500 kr. 
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D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera. 
 

E. Framtida kommitté 
Marianne tar kontakt med Fredrik angående några justeringar på hemsidan. 

  
§ 5a Apellplan 
  Instruktör har föreslagit ytterligare en inhägnad för kurser där hundar lämnat 

föraren. Styrelsen är positiv men ekonomin tillåter inte fler inhägnader nu. 
 Kristina Hansson tänker flytta hit stegen från den gamla planen. Lämplig 

placering är mot staketet mot norr.    
  
§ 5b Stuga 
 Låsen är utbytta och godkända. 
 Bommar till bodarna. Ida återkommer.  

Göran ordnat en infolapp att sätta i köket angående att matrester inte får 
lämnas på klubben eftersom vi inte har någon sophämtning. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Inger informerade kort om distriktsmötet. 
    
§ 7 Ekonomi 
 Styrelsen beslutar att höja kursavgifterna från den 1 januari för att förbättra 

ekonomin. Wendy tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. 
Marianne undersöker kostnaden för att Vuxenskolan skulle ha hand om våra 
kursanmälningar. 
Klubben har haft dubbel bredbandskostnad så Wendy har avslutat det ena. 
Göran undersöker bästa sättet att ordna telefonabonnemanget, pratar med 
Fredrik. 
Klubben har fått pengar för kanslist från arbetsförmedling. Ansökan innan den 
siste september. 
Marianne kontakter de kursledare som inte lämnat in närvarolista. 
Kerstin tar hand om ansökan till Hanna och Johan Willhards donationsfond. 
Summan på kontot är lägre än i början av året men ekonomin är stabil.  

 
§ 8 Inkommen post 
 Inbjudan till Jubileumsfest i Sjöbo. Ordf + partner bjudna men tackar nej. 
 Vår klubb har 323 medlemmar och tillsammans med Lomma ligger vi på femte 

plats i distriktet. 
  
§ 9 Övriga frågor 
 Klubbtröjor. Ida kollar vem agility på Malmö brukshundklubb anlitar. 
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§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§11 Nästa möte är onsdagen den 11 oktober kl 1830. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
Protokoll för den 12 september 2017. 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
 
 
 
_________________________   
Justeras, Elisabeth Bauer 


