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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 11 oktober 2017 
    

Närvarande:   
Kerstin Ekholm   
Inger Blomqvist   
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 
Agilitytävlingen den 1 oktober gick bra.80 var anmälda. Tunnelrace, med 
anmälan på plats för 25 kr, var populärt. Ca 175 st deltog.  
 
Rallylydnadstävlingen den 7 oktober var också lyckad med ca 100 starter. 
 
Köket gick bra båda tävlingarna.  
 
Den 29 oktober har klubben en officiell tävling i sök, ca 10 anmälda. 
Marken, dvs Vombskogen, lånas av Malmö brukshundklubb.  
 

B. Utbildningskommitté 
Den 21 september hade Elisabeth och Göran möte med bruksgrupperna. 
De markområden vi kan använda är Ilstorp där Malin Karlsson ska ha sin 
spårkurs för nybörjare. Anita Andersson har, via kontakt med Lunds 
kommun, fått tre områden som träningsmark väster Skrylleområdet, vissa 
tider. Patrik ansöker om mark i Klåveröd och Fulltofta. Även Hassle Mölla 
intill klubben kan användas. Därtill har vi mark i Snogeholm. 
 
Martina Eberhard, avtalsinstruktör, håller en valpkurs  för 8 st. Inga fler står 
längre på kö för valpkurs. Färre står nu i kö för Allmänlydnad I (för en 
månad sedan 12 st). De får förtur till kurser på våren. 
 
Ronja kommer inte att leda någon nybörjarkurs i agility. 
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När vi har föreläsningar ska vi meddela Studieförbundet via en så kallad 
Kulturrapport innan, så får vi 150 kr.  
 
Inger kollar skillnaden mellan studieförbundet och studiefrämjandet. 
 

C. Underhållskommitté 
Inget att rapportera. 

 
D. Avel och hälsa 

Inget att rapportera. 
 

E. Framtida kommitté 
Bredbandet har av misstag blivit uppsagt men ska öppnas igen med samma 
mailadress. Kostnad 18 kr per månad.  

  
§ 5a Apellplan 
 Inget att rapportera. 
  
§ 5b Stuga 

Helsingborgs BK vill låna vår klubbstuga för en räddningshundskurs 27-29/10 
med övernattning i klubbstugan. Den 29/10 har vi tävling i sök samt avslutning 
för ungdomskursen på lördag eller söndag fm. Styrelsen måste därför säga nej 
till Helsingborgs BK men de är mycket välkomna i framtiden, gärna med lite 
bättre framförhållning. Kostnaden för en sådan uthyrning får styrelsen diskutera 
men är lite beroende på antalet kursdeltagare. 
 
Inger kollar med försäkringsbolaget vad som gäller vid övernattning i stugan. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Jessica har fått rehabiliteringsträning i Ystad. Under tiden 14/11 – 27/2 arbetar 

hon hemifrån. 
 
 Distriktets förslag att till100-årsjubileet i Stockholm nästa år betala resa och 

uppehälle för en från varje klubb fick kritik vid distriktsmötet. Distriktet vill 
därför veta vad klubbarna tycker. Styrelsen beslutade att säga nej och Kerstin 
meddelar distriktet att pengarna istället bör användas till våra fantastiska 
instruktörer. 

 
 Kerstin har varit på möte med Föreningsalliansen i Veberöd. 
 

Kerstin meddelade att hon tänker avgå vid årsmötet och att hon ska informera 
valberedningen. 
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§ 7 Ekonomi 
 Kerstin har skickat in ansökan till Hanna och Johan Willhards donationsfond till 

ungdomskurserna, se bilaga 1. 
 
§ 8 Inkommen post 
 Inget att rapportera 
  
§ 9 Övriga frågor 
 Göran föreslog att klubben under våren ska ha grillkväll engång i månaden, för 

att förbättra samhörighetskänslan. 
 

Styrelsen diskuterade vikten av att klubben tar bättre hand om medlemmar 
genom bland annat information för att öka förståelsen för behovet av ideella 
insatser av olika slag. Nya medlemmar bör få en bra och välkomnande 
introduktion.  

  
 Marianne föreslog att klubben, liksom Sjöbo BK, ska ge möjlighet för 

medlemmarna att på hemsidan informera om vad de kan hjälpa till med utifrån 
ett antal givna alternativ samt kunna ange vilka yrken de har. 

   
§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§11 Nästa möte är torsdagen den 16 november kl 1830. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Protokoll för den 11 oktober 2017. 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Vid protokollet, Inger Blomqvist                               Ordförande, Kerstin Ekholm 
Sekreterare 
 
 
 
 
_________________________   
Justeras, Marianne Söderberg 


